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Unidade Auditada: CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO S/A 
Exercício: 2012 
Processo: 00215.000256/2013-24 
Município: Recife - PE 
Relatório nº: 201307762 
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 201307762, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo (a) CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO 
S/A. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 27/05/2013 a 
14/06/2013, 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. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor 
das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–
119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria 



 

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

2 

conduzidos junto à Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos deste 
relatório de auditoria. 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 
exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 

- Avaliação da Conformidades das Peças; 

- Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão; 

- Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ; 

- Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos; 

- Avaliação da Gestão de Pessoas; 

- Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ; 

- Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação; 

- Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário; 

- Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias; 

- Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU; 

- Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

- Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

- Avaliação do CGU/PAD; 

- Avaliação do Parecer da Auditoria Interna; 

- Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão; e, 

- Avaliação dos Controles Internos Administrativos; 

 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 
da DN TCU nº 119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos itens que compõem o 
Relatório de Gestão e as peças complementares. 
 
Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Chesf, 
foram realizadas análises no mesmo, sendo constatada, no Relatório de Gestão de 2012, 
a ausência de informações exigidas pelas normas do Tribunal de Contas da União.  
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Segue detalhamento:  
 

Conteúdo exigido pela DN TCU nº 119/2012 Item Normativo Informação Não Apresentada 

Informações sobre as estratégias adotadas pela 
unidade para atingir os objetivos estratégicos do 
exercício de referência do relatório de gestão, 
especialmente sobre: 

a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou 
prejudicar o cumprimento dos objetivos 
estratégicos do exercício de referência das contas; 

b) Revisão de macroprocessos internos da 
unidade, caso tenha sido necessária; 

c) Adequações nas estruturas de pessoal, 
tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido 
necessárias ao desenvolvimento dos objetivos 
estratégicos; 

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos 
traçados e dos resultados alcançados; 

e) Outras estratégias consideradas relevantes 
pelos gestores da unidade para o atingimento dos 
objetivos estratégicos. 

Item 2.2, da parte 
A, do Anexo II da 
DN TCU nº 
119/2012. 

Não foram identificadas as 
informações sobre as alíneas “a” e 
“d”. 

Demonstração da execução do plano de metas ou 
de ações para o exercício, informando, por 
exemplo: 

a) Resultado das ações planejadas, explicitando 
em que medida as ações foram executadas; 

b) Justificativas para a não execução de ações ou 
não atingimento de metas, se for o caso; 

c) Impactos dos resultados das ações nos 
objetivos estratégicos da unidade. 

Item 2.3, da parte 
A, do Anexo II da 
DN TCU nº 
119/2012. 

Não foram identificadas as 
justificativas para as metas cujos 
resultados ficaram entre 60 e 70%. 

Informação sobre as transferências mediante 
convênio, contrato de repasse, termo de parceria, 
termo de cooperação, termo de compromisso ou 
outros acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres, vigentes no exercício de referência. 

Item 5.3, da parte 
A, do Anexo II da 
DN TCU nº 
119/2012. 

Não foi identificada a análise da 
efetividade das transferências como 
instrumento de execução 
descentralizada das políticas 
públicas, conforme preceitua a 
Portaria – TCU nº 150/2012. 

Informações sobre a terceirização de mão de obra 
e sobre o quadro de estagiários. 

Item 6.2, da parte 
A, do Anexo II da 
DN TCU nº 
119/2012. 

Não há o quadro A.6.14 (exigido 
pela Portaria – TCU nº 150/2012), 
que tem por finalidade evidenciar o 
quantitativo de servidores 
terceirizados que ocupam ou 
exercem cargos ou atividades típicos 
de categorias funcionais do plano da 
entidade. Cabe acrescentar que, 
segundo análise do Relatório de 
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Gestão, a entidade não tem 
terceirizados nessa situação. 
Entretanto, há pessoal terceirizado, 
como médicos, a título de exemplo, 
lotado no Hospital Nair Alves de 
Souza, em funções que constam no 
plano da entidade. 

Informações sobre as providências adotadas para 
atender às deliberações exaradas em acórdãos do 
TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de 
controle interno a que a unidade jurisdicionada se 
vincula ou as justificativas para o não 
cumprimento. 

Item 10.1, da 
parte A, do Anexo 
II da DN TCU nº 
119/2012. 

Não foram identificadas as 
informações acerca das deliberações 
do Tribunal de Contas da União 
pendentes de atendimento ao final do 
exercício. 

 
Diante das informações apresentadas, tecemos as seguintes considerações: 
 
a) O Gestor não apresentou informações adicionais acerca dos seguintes itens: “item 
2.2, da parte A, do Anexo II da DN TCU nº 119/2012”, “item 2.3, da parte A, do Anexo 
II da DN TCU nº 119/2012” e “item 6.2, da parte A, do Anexo II da DN TCU nº 
119/2012”. 
 
b) Quanto ao item 5.3, da parte A, do Anexo II da DN TCU nº 119/2012, dentre outras 
alegações, o Gestor informou que a letra “f” do subitem 5.1.6 do Relatório de Gestão 
respondeu às duas últimas informações requeridas pelo subitem 5.3.6 da Portaria TCU 
nº 150/2012. 
 
Diante do informado pelo Gestor, a Equipe de Auditoria mantém o entendimento quanto 
à ausência das informações acerca da efetividade das transferências vigentes. 
 
c) Em relação ao item 10.1, da parte A, do Anexo II da DN TCU nº 119/2012, dentre 
outras alegações, o Gestor informou que, no ano de 2012, a Chesf recebeu 22 Acórdãos, 
e que em 16 não havia recomendações ou determinações a serem cumpridas, ou ainda, 
orientações, alertas ou ciência que exigissem a tomadas de ações pela Chesf. Quanto aos 
seis Acórdãos restantes, o entendimento da Estatal é de que cinco foram atendidos 
plenamente, e que as orientações do Acórdão nº 1.233/2012 - Plenário estão em 
processo de implantação. 
 
Dessa forma, as orientações do Acórdão nº 1.233/2012 – Plenário, que, no entendimento 
da Estatal, estão em processo de implantação, estão contidas no Relatório de Gestão no 
“Quadro A.10.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício”. 
 
d) Por fim, cabe destacar que, apesar das informações ausentes/incompletas no 
Relatório de Gestão de 2012, tal fato não impactou as análises realizadas durante a 
Auditoria de Gestão./Fato## 
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Tendo em vista atender ao item 2 do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012, a presente 
análise contempla conteúdo de informações de modo a responder ao seguinte 
questionamento de auditoria: 
 
“Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e 
eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras planejadas ou pactuados para o 
exercício, foram cumpridos?” 
 
No Relatório de Gestão da Entidade, referente aos atos de gestão do exercício de 2012, 
foram apresentados os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Chesf no 
período.  
 
Para a maior parte das ações de governo do orçamento de investimentos, não houve 
menção com respeito às metas físicas. Há que se ponderar, nesse particular, quão 
numerosas são as metas relativas a cada ação, e cuja implementação se dá ao longo de 
diversos exercícios, a exemplo da ação de “Reforços e Melhorias no sistema de 
transmissão de energia elétrica da Região Nordeste – 2033/2D61”. 
 
A CHESF executa programas e ações do orçamento de investimentos das empresas 
estatais, tendo informado em seu Relatório de Gestão as atividades realizadas em 2012, 
bem como o nível de execução físico-financeiro das ações, conforme tabelas a seguir: 
 
 

910813 – Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF 
Programa 2033 – Energia na Região Nordeste 

Ação 12OR – Implantação do Parque de Geração Eólica de Casa Nova 
Metas financeiras Metas físicas Atos e fatos que 

prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
corretivas Previsão Execução Percentual 

Prevista Executada Atraso na emissão 
de licença de 
instalação – LI, 
concedida apenas 
em 18/05/12 

Aceleração do 
ritmo das obras 
e fabricação 
dos 
equipamentos 
dos 
aerogeradores 

314.950.278,00 148.370.336,00 33% 25% 75,76% 

 
 

910813 – Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF 
Programa 2033 – Energia na Região Nordeste 

Ação 2D61 – Reforços e melhorias no sistema de transmissão da região nordeste 

Metas financeiras 
Metas físicas Atos e fatos que 

prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
corretivas 

Previsão Execução Percentual 
Prevista Executada Atrasos nos 

processos 
licitatórios para a 
contratação de 
serviços e 
materiais bem 
como na entrega 
de equipamentos 
por parte dos 
fornecedores 

Não informado 
368.703.079,00 138.539.187,00 Não se 

aplica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 
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910813 – Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF 

Programa 2033 – Energia na Região Nordeste 
Ação 4476 – Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica da região nordeste 

Metas financeiras 
Metas físicas Atos e fatos que 

prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
corretivas 

Previsão Execução Percentual 
Prevista Executada Tempo para 

contratação das 
aquisições bem 
maior que o 
planejado, 
decorrentes de 
vários motivos, 
como prazos para 
elaboração de 
termos de 
referência  e 
especificações 
técnicas, preços 
acima do 
orçamento básico 
e licitação deserta, 
dentre outros. 

Não informado 
183.510.937,00 138.761.314,00 Não se 

aplica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 
 

910813 – Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF 
Programa 2033 – Energia na Região Nordeste 

Ação 5107 – Ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica da região nordeste 

Metas financeiras 
Metas físicas Atos e fatos que 

prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
corretivas 

Previsão Execução Percentual 
Prevista Executada Os atrasos devem-

se à não obtenção 
das 
correspondentes 
licenças 
ambientais e/ou 
autorizações do 
IPHAN, não 
sendo possível 
iniciar a 
construção de 11 
novas subestações 
e 19 novas linhas 
de transmissão 

Não informadas 
providências 
com vistas a 
acelerar os 
cronogramas. 

519.236.362,00 498.836.362,00 14 10 71,43 

 
 

910813 – Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF 
Programa 0807 – Investimentos das empresas estatais em infraestrutura de apoio 

Ação 4103 – Manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento 

Metas financeiras 
Metas físicas Atos e fatos que 

prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
corretivas 

Previsão Execução Percentual 
Prevista Executada A realização abaixo 

do previsto deu-se 
basicamente em 
função de: 
orientações da 
Diretoria da Chesf; 
atrasos nas entregas 
de materiais e na 
execução de 
serviços, 
impossibilitando a 
realização nos 
prazos 

Não 
informadas. 64.368.650,00 38.249.236,00 Não se 

aplica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 
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programados; 
cancelamentos e 
problemas em 
processos 
licitatórios, 
inclusive com 
licitação fracassada. 

 
 
Acerca do Programa/Ação 2033/2D61, a Entidade demonstrou, pelo menos no que se 
refere às metas de reforços e melhorias no sistema de transmissão de responsabilidade 
da Chesf, fixadas por meio das Resoluções Autorizativas da ANEEL, ter controle do 
passivo de eventos de substituição/adequação de equipamentos e demais componentes 
de circuitos de pátio de subestações, conforme tabela a seguir: 
 

REA Eventos Concluídos Cancelados Atrasados No prazo 
1523 28 19 8 1 0 
1814 185 117 25 43 0 
2040 358 151 46 139 22 
2376 98 35 3 60 0 
2837 72 3 3 59 7 
3578 43 0 0 19 24 

Totais 784 325 85 321 53 
*Posição de março de 2013. 
 
Ainda no que se refere a esse Programa/Ação, a Entidade, apesar das dificuldades de 
pessoal e limitações de recursos orçamentários, tem promovido avanços no alcance das 
metas dos Planos de Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico – PMIS, de 
autoria da ANEEL. 
 
Faz-se necessária, entretanto, readequação do cronograma de implantação dos eventos 
da extensa agenda de modernização das instalações de transmissão de responsabilidade 
da Companhia, de que são exemplos os eventos elencados nos anexos da Resolução 
ANEEL nº 2.040/2009, de 11/08/09, relativa ao PMIS 2008, considerando que o prazo 
de implementação dos reforços e melhorias, no que concerne às metas de “retrofit”, 
encerra-se em setembro de 2013, restando ainda 41 metas em atraso. 
 
No que se refere ao ambiente de negócios da CHESF, hodiernamente, tem-se 
caracterizado por uma participação crescente da Companhia em Sociedades de 
Propósito Específico - SPE, constituídas tendo em vista a implantação de grandes 
empreendimentos de infraestrutura de geração e transmissão de energia elétrica, de que 
são exemplos as usinas de Belo Monte e Jirau, no norte do país, ainda em construção. 
 
Nesse ínterim, a CGU procedeu a exames tendo em vista a coleta de informações a 
respeito das participações da CHESF nessas SPE, identificando quais são elas, em face 
de que empreendimentos foram constituídas, qual o montante já aportado pela 
Companhia até o momento, o retorno financeiro desses investimentos, dentre outros 
aspectos. 
 
Em síntese, é possível registrar as seguintes observações sobre os investimentos 
realizados pela Chesf em SPE’s: 
 
a) os principais investimentos da Chesf ocorreram nas SPE’s denominadas Interligação 
Elétrica do Madeira S.A., ESBR Participações S.A. e Norte Energia S.A., sendo a 
primeira no segmento de transmissão e as duas últimas do segmento de geração de 
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energia elétrica, no montante global de R$ 19.000.000,00 de capital autorizado, dos 
quais 15,1% são de responsabilidade da Chesf. 
 
b) no que se refere aos aportes de recursos, merece destaque, no segmento de geração, o 
valor de R$ 214.000.000,00 integralizado em 2012, na Sociedade de Propósito 
Específico denominada ESBR Participações S.A., segundo cronograma previamente 
estabelecido em reuniões do Conselho de Administração respectivo. 
 
c) o retorno dos investimentos, do ponto de vista de sua exploração comercial,  ainda é 
aguardado pela Chesf em virtude de ainda se encontrar em curso a fase de implantação 
dos empreendimentos em razão dos quais foram constituídas as SPE’s. Por enquanto, é 
possível obter estimativas desses resultados por meio do método da equivalência 
patrimonial. Essas informações constituir-se-ão em parâmetros por meio dos quais será 
possível medir o nível de retorno efetivo dos investimentos nas diferentes sociedades de 
que a Chesf passou a fazer parte. 
 
A título de exemplo, o resultado apurado para o investimento da Chesf no 
empreendimento relativo à Interligação Elétrica do Madeira S.A. foi positivo em R$ 
10.872.000,00 em 2012, considerando o lucro líquido acumulado de R$ 44.376.000,00 
para a companhia, em face da utilização do método da equivalência patrimonial. 
 
d) No que se refere ao nível de implantação dos empreendimentos do segmento de 
geração, merece destaque a ESBR Participações S.A., com 76,9% concluído em termos 
de obras civis e instalações (posição até 30/06/12), e com previsão de entrada em 
operação da última unidade em 01/03/2015). 
 
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por sua vez, encontra-se com 10,8% de 
implantação (posição até 30/06/12), com previsão de entrada em operação da última 
unidade em 30/01/2019. A implantação desse empreendimento vem encontrando 
dificuldades em virtude dos diversos conflitos verificados na região. 
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item verificou-se como 
questão de auditoria se os indicadores da UJ atendem aos seguintes critérios: 

(i) Completude (capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 
situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas 
na gestão). 

(ii) Comparabilidade (capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao 
longo do tempo, por intermédio de séries históricas). 

(iii) Confiabilidade (confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 
indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou 
externos à unidade). 

(iv) Acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral). 
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(v) Economicidade (razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade). 

Com objetivo de responder à questão de auditoria foram analisados 5 indicadores, sendo 
2 referentes à administração (indicadores de exploração); dois de recursos humanos; e 1 
referente ao planejamento da Chesf, apresentados no quadro a seguir: 
 
 

Nome do 
Indicador 

Área da 
Gestão 

Relacionado 
ao 
Macroprocess
o Finalístico 

Descrição do 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 

Frequência 
Equivalente 
de 
Interrupção 
– FREQ 

Administração 
(Indicador de 
Exploração) 

SIM É o número de 
vezes em que uma 
carga equivalente à 
demanda máxima 
atendida pelo 
sistema 
Chesf teria sido 
interrompida, 
considerando todas 
as interrupções 
ocorridas no 
período. Indica o 
número equivalente 
de interrupções no 
fornecimento de 
energia elétrica. 

                 Σ P i 
FREQ =    i=1       
                  Dm 
onde: 
Pi: Potência Interrompida 
no desligamento “i”; 
Dm: Demanda Máxima. 
Unidade dimensional: 
Número de interrupções 
(adimensional) 

Duração 
Equivalente 
de 
Interrupção 
– DREQ 

Administração 
(Indicador de 
Exploração) 

SIM Equivale ao tempo 
que uma carga 
equivalente à 
demanda máxima 
atendida pelo 
sistema Chesf 
teria permanecido 
interrompida, 
considerando todas 
as interrupções 
ocorridas no 
período. Indica a 
duração 
equivalente, em 
horas, das 
interrupções no 
fornecimento de 
energia elétrica. 

                 n 
                 η) P i x t i 
DREQ =   i=1                
                         Dm 
onde, 
Pi - Potência Interrompida 
no desligamento “i”; 
Dm - Demanda Máxima 
Ti –Duração do 
desligamento “i”. 
Unidade dimensional: 
Horas. 

Horas de 
Treinamento 
por 
Empregado 

Recursos 
Humanos 

NÃO Horas de realização 
dos programas / 
ações educacionais, 
sob a perspectiva 
do volume médio 
por empregado, 
visando à 
capacitação 
necessária ao 
alcance das metas 
organizacionais. 

Relação entre a quantidade 
de horas de treinamento no 
período e o efetivo de 
empregados da Chesf. 

Investimento 
em 
Treinamento 
por 

Recursos 
Humanos 

NÃO Recursos 
financeiros para a 
realização dos 
programas / ações 

Relação entre a quantidade 
de recursos financeiros 
destinados a 
programas/ações 
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Nome do 
Indicador 

Área da 
Gestão 

Relacionado 
ao 
Macroprocess
o Finalístico 

Descrição do 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 

Empregado educacionais, sob a 
perspectiva do 
investimento médio 
por empregado, 
visando à 
capacitação 
necessária ao 
alcance das metas 
organizacionais. 

educacionais no período e o 
efetivo de empregados da 
Chesf. 

Expansão de 
Linhas de 
Transmissão 
do Sistema 
de 
Transmissão 
da Chesf 
 

Planejamento SIM 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 

 

Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ e Duração Equivalente de 
Interrupção – DREQ 

 

Em relação aos indicadores “Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ” e 
“Duração Equivalente de Interrupção – DREQ”, cujos cálculos/medições são feitos pela 
Divisão de Gestão da Qualidade da Operação, consta, do Relatório de Gestão de 2012, 
suas séries históricas de 2007 a 2012, sendo que o resultado alcançado em 2012 (0,365 e 
0,276 respectivamente) é o melhor de toda a série histórica para o FREQ e o segundo 
melhor para o DREQ. 

Quanto aos indicadores de exploração avaliados, cabe acrescentar que os resultados 
constantes do Relatório de Gestão se referem aos alcançados pela Entidade como um 
todo. Entretanto, a Unidade também trabalha com os resultados desse indicador para 
cada terminal de subestação individualmente. Nesse caso, os mesmos apresentam 
utilidade, por exemplo, para indicar a necessidade de manutenção do terminal. 

Horas de Treinamento por Empregado e Investimento em Treinamento por 
Empregado 

Na área de recursos humanos foram avaliados 2 indicadores: “Horas de Treinamento 
por Empregado” e “Investimento em Treinamento por Empregado”. Os dois indicadores 
apresentaram em 2012 resultados inferiores ao de 2011. A título de exemplo, em 2011, 
cada empregado realizou, na média, 85,60 horas de treinamento; já em 2012, a média 
foi de 65,00. Como consequência direta, foram gastos menos recursos no ano de 2012 
(R$ 1.629,70 por empregado em 2011 e R$ 1.198,11 em 2012). Cabe acrescentar que, 
nos dois casos, a Entidade não atingiu a meta pactuada, informando, no Relatório de 
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Gestão, que a redução no valor deveu-se ao momento de readequação estratégica que a 
Chesf necessitou passar devido ao anúncio da Medida Provisória 579/2012. 

 

Expansão de Linhas de Transmissão do Sistema de Transmissão da Chesf 

Quanto ao indicador “Expansão de Linhas de Transmissão do Sistema de Transmissão 
da Chesf”, que afere a expansão física da transmissão, proporcionando aumento da 
receita, por meio do percentual de implantação de km de linha de transmissão, 
verificou-se que o resultado do exercício alcançou 98,4% do pactuado. 
 

O Quadro abaixo apresenta o resumo da avaliação da equipe em relação aos indicadores 
analisados. 
 

Nome do 
Indicador 

Completude Comparabilidade Acessibilidade Confiabilidade Economicidade 

Frequência 
Equivalente 
de 
Interrupção – 
FREQ 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Duração 
Equivalente 
de 
Interrupção – 
DREQ 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Horas de 
Treinamento 
por 
Empregado 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Investimento 
em 
Treinamento 
por 
Empregado 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Expansão de 
Linhas de 
Transmissão 
do Sistema 
de 
Transmissão 
da Chesf 
 

SIM SIM SIM SIM SIM 

 

Diante das informações apresentadas, concluímos que a utilização de indicadores como 
parte integrante do processo de tomada de decisões é realizada de forma adequada. 
/Fato## 

 
2.4 Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos 

Considerando que na Lei n.º 12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os 
programas temáticos, considerando que durante a gestão 2012 o decreto de Gestão do 
PPA 2012-2015 (Decreto n.º 7.866/2012) foi publicado no DOU apenas em 20.12.2012, 
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considerando que mesmo nesse normativo as atribuições quanto à atualização dos 
indicadores dos programas recai sobre o Ministério do Planejamento, considerando que 
a responsabilidade sobre os órgãos inicia-se a partir dos Objetivos (nível inferior ao 
nível dos programas), a avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 restou 
prejudicada. Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados, 
nem na Lei n.º 12.593/2012, nem no Decreto n.º 7.866/2012, estes já estão sendo 
avaliados nos resultados quantitativos e qualitativos da ação, atendendo, assim, ao 
estabelecido na Portaria SOF nº 103, de 19 de outubro de 2012. Dessa forma, o controle 
interno se abstém de emitir opinião sobre o item 4 na gestão 2012. 
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A gestão de pessoas possui processos de trabalho 
que buscam a adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições? 
(ii) O setor responsável observou a legislação aplicável à remuneração? (iii) Os registros 
pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios (foco no 
Sistema Integrado de Recursos Humanos - RHSin) estão sendo lançados de forma 
tempestiva e possuem qualidade suficiente ao nível de sensibilidade inerente ao 
assunto? (iv) O setor responsável observou a legislação aplicável à admissão de 
pessoal? (v) Os registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos 
obrigatórios (foco no SISAC) estão sendo lançados de forma tempestiva e possuem 
qualidade suficiente ao nível de sensibilidade inerente ao assunto? 
 
A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Quanto à força 
de trabalho, foi realizada uma análise acerca das necessidades que levaram a Entidade a 
organizar um Plano de Demissão Voluntária, que está se efetivando no exercício de 
2013. Quanto à remuneração dos empregados, foi realizada uma análise da rubrica 
adicional de periculosidade, bem como do pagamento de funções gratificadas. Quanto 
aos registros no sistema corporativo, foi realizada uma análise censitária dos registros 
de admissão no SISAC. 
 
 
Força de Trabalho 
Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2012, verificou-se que o 
quadro de pessoal da Chesf estava assim constituído no final do exercício de 2012: 
 
 

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos 
em 2012 

Egressos 
em 2012 

Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) Não há 5.631 22 50 

    1.1. Membros de poder e agentes políticos Não há 0  0 0 

    1.2. Servidores de Carreira 
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

Não há 5.631 22 50 

        1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

Não há 5.631 22 50 
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        1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

Não há 0  0 0 

        1.2.3. Servidores de carreira em exercício 
provisório 

Não há 0  0 0 

        1.2.4. Servidores requisitados de outros 
órgãos e esferas 

Não há 0  0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários Não há 0  0 0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 

Não há 0  0 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) Não há 5.631 22 50 

  Fonte: Relatório de Gestão 
 
 
Partindo-se para uma análise mais detalhada, evidencia-se a seguinte distribuição de 
servidores por faixa etária (situação em 31/12/2012): 
 

Tipologias dos Cargos Quantidade de Servidores por Faixa Etária 1  

Total Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 
60 

Provimento de cargo 

Efetivo (Servidores de 
Carreira) 

330 1.134 1.022 2.447 698 5.631 

Percentual 5,86% 20,14% 18,15% 43,45 12,40 100% 

- Quantidade de Servidores por Faixa Etária 2 Total 

- Até 50 Acima de 50 

Percentual 44,15 55,85 100% 

  Fonte: Relatório de Gestão 
 
Os dados evidenciam que mais de 55% dos empregados da Chesf estão na faixa etária 
acima dos 50 anos. Complementarmente, conforme se observa do Plano de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário, do total de empregados da Estatal, cerca de 1.518 
(aproximadamente 29,95%) já estavam aposentados em outubro de 2012. 
 
Em virtude do novo cenário do Setor Elétrico, com a necessidade de redução do preço 
da energia gerada, há uma necessidade de adequar os custos e estrutura de 
funcionamento à nova política de remuneração dos ativos, cujas concessões foram 
renovadas por 30 anos, a partir de 2013. 
 
Diante desse contexto, um Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário está em 
vigor na Estatal, considerando elegível para adesão os empregados aposentados e 
elegíveis à aposentadoria até outubro de 2013, bem como os empregados anistiados pela 
Lei nº 8.878/94 – Lei da Anistia ou reintegrados por decisão judicial independente do 
tempo total de empresa. 
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Com o Plano, a Entidade pretende readequar o quadro de pessoal, de forma a garantir 
uma força de trabalho com competências alinhadas ao Plano de Negócios da Empresa. 
Para tanto, se fará necessária a contratação de novos funcionários para atender as 
necessidades operacionais. Tais contratações deverão limitar-se a 25% do total de 
funcionários desligados. A viabilidade das novas contratações é explicada tendo em 
vista a diferença de remuneração entre os empregados que serão desligados e os que 
serão contratados, uma vez que a reposição será sempre no cargo inicial da carreira. 
 
Diante do exposto, evidencia-se a preocupação com o aspecto quantitativo e qualitativo 
do quadro de pessoal da Estatal, cabendo destacar que, caso o Plano de Desligamento 
alcance os objetivos propostos, a entidade deverá ter um quadro revigorado para suas 
áreas operacionais, cerca de 18 meses após os desligamentos. Entretanto, a Entidade 
terá que melhorar a eficiência de seus processos, tendo em vista que os seus objetivos 
terão que ser atingidos com um menor quantitativo total de pessoal. 
 
 
Remuneração de pessoal à luz da legislação e Sistema Contábil (Sistema Integrado 
de Recursos Humanos - RHSin) 
 
Para verificação da conformidade dos pagamentos, foram realizadas análises acerca dos 
pagamentos do adicional de periculosidade e das funções gratificadas. Segue 
detalhamento: 
 
 - Periculosidade 
As análises acerca do pagamento da periculosidade se concentraram sobre três aspectos: 
a) respaldo normativo; b) cumprimento das etapas do credenciamento, que exigem até 
quatro níveis de autorização de chefia para a sua efetivação; c) a conferência dos valores 
pagos, a luz dos normativos e das remunerações dos beneficiados. As análises foram 
feitas por amostragem, tendo sido avaliados os pagamentos do adicional de 
periculosidade durante os meses de março a agosto de 2012 de dezoito servidores. 
 
a) No que se refere ao respaldo legal, evidenciou-se que o pagamento vem sendo 
realizado com base na remuneração integral (de todo o mês), independente do número 
de dias de exposição ao risco, com fulcro no Enunciado TST nº 361, editado conforme 
Resolução nº 83/98, mantida pela Resolução nº 121/2003: "O trabalho exercido em 
condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber 
o adicional de periculosidade de forma integral, tendo em vista que a Lei nº 7.369/85 
não estabeleceu qualquer proporcionalidade em relação ao seu pagamento". Dessa 
forma, tendo em vista o entendimento do TST, entendemos como regular o pagamento 
integral para os casos de poucos dias de exposição ao risco dentro de um único mês. 
 
b) Em relação ao cumprimento das etapas do credenciamento, foi evidenciado que a IN-
RH.02.009 exige até 4 níveis de autorização de chefia para que o Setor de Recursos 
Humanos processe o pagamento. A análise da documentação de credenciamento 
evidenciou adequada adesão da Estatal ao normativo. 
 
c) Quanto aos valores, evidencia-se que, segundo a IN-RH.02.009, o Adicional de 
Periculosidade terá por base a jornada efetivamente trabalhada pelo empregado e 
corresponderá a 30% (trinta por cento) do salário permanente, incidindo, ainda, sobre 
todas as outras rubricas de natureza salarial, conforme enunciado 191 do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Dessa forma, foi feita uma conferência dos valores pagos 
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(um mês para cada servidor constante da amostra), evidenciando a regularidade dos 
valores. 
 
Diante do exposto, não se vislumbrou impropriedades/irregularidades referentes ao 
pagamento desse adicional. De fato, as análises efetuadas demonstram bons controles 
internos do Setor de Recursos Humanos, referente a essa rubrica. 
 
Por fim, quanto à periculosidade, foi identificado que as principais atividades 
desenvolvidas pelos empregados que receberam a rubrica foram de inspeção, supervisão 
e levantamento de dados acerca de atividades técnicas da Estatal, e que, na maioria dos 
casos, o empregado esteve exposto ao risco por poucos dias ao mês. Tal fato, a primeira 
vista, sugere a necessidade de uma melhor programação dessas atividades, 
concentrando-as, e levando a uma economia de recursos. Entretanto, tendo em vista a 
relevância das atividades desenvolvidas pelos funcionários que receberam essa rubrica, 
conforme amostra avaliada, não se detecta impropriedades no planejamento das 
atividades. Tal fato está tratado em item específico desse relatório. 
 
 
- Função Gratificada 
Em relação aos servidores que recebem funções gratificadas, foram feitas duas análises. 
Primeiramente, foi avaliada a regularidade do documento de investidura no cargo. 
Nesse caso, foi evidenciado que todas as funções foram investidas por meio de 
Relatórios de Ocorrência. A segunda análise foi a conferência dos valores pagos, 
momento em que foi evidenciada a correspondência entre os cargos e os valores 
recebidos. Cabe acrescentar que as análises tiveram como amostra a folha de pagamento 
e os documentos de investidura de 10 empregados públicos que exercem funções 
gratificadas. 
 
 
Sistema Corporativo (SISAC) 
Quanto ao SISAC, a primeira observação é que a Chesf não é responsável por 
concessão de aposentadorias e pensões. Logo, as análises foram efetuadas com base nos 
servidores admitidos na Entidade. Nesse contexto, a Chesf realizou a contratação, no 
exercício de 2012, de quatro colaboradores, aproveitados de relações de aprovados em 
concursos realizados anteriormente ao exercício sob exame. O concurso público a que 
se referem as citadas admissões ocorreu em 2007, conforme Edital nº 01, de 09/04/07, 
publicado no DOU nº 68, de 10/04/07. O ingresso desses quatro aprovados se deu por 
via judicial e esses registros já foram cadastrados no SISAC, cabendo destacar que três 
processos se encontram em fase de revisão pela Chesf, em face de pedidos de correção 
pela CGU, decorrentes da análise da legalidade e formalização dos mesmos. Apenas um 
dos quatro atos de pessoal, referentes ao exercício sob exame, se encontra em processo 
de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, para fins de registro. 
 
Complementarmente, por meio da CI-DAPH-37/2013, de 16/04/13, em resposta aos 
questionamentos da Auditoria Interna, quando da realização dos trabalhos de 
certificação das recomendações anteriormente expedidas por aquela unidade, bem como 
pela Controladoria-Regional da União, e das determinações exaradas pelo Tribunal de 
Contas da União, quando aplicável, foram relacionados todos os atos de admissão 
objeto de registro no SISAC/TCU, com respeito às admissões realizadas na Chesf nos 
exercícios de 2011 e 2012. 
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Nesse particular, foi informado que, do total de 386 atos, seis haviam sido devolvidos 
pela CGU para análise e quatro se encontravam com a documentação pendente. Dentre 
os dez atos pendentes de retorno ao TCU para julgamento constam três dos quatro atos 
de admissão ora relacionados. 
 
 
Controles Internos Administrativos 
Avaliando os controles internos administrativos referentes ao Setor de Recursos 
Humanos evidenciou-se, como fragilidade, que a Política de Gestão de Riscos da Chesf, 
que faz parte da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobrás, ainda não 
contemplou o referido setor. 
 
Como ponto positivo destaca-se a utilização de indicadores de desempenho para a área, 
bem como a presença de normativos que exigem autorização de até quatro níveis 
hierárquicos para o pagamento do Adicional de Periculosidade. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item foram consideradas 
as seguintes questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 
foram regulares? (ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitação foram regulares? (iii) os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na contratação de 
serviços e obras? (iv) os controles internos administrativos relacionados à atividade de 
compras e contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 
 
A metodologia empregada pela equipe para a avaliação da regularidade dos processos 
licitatórios, das dispensas ou inexigibilidades, envolveu “a priori” a seleção de amostra 
não probabilística de processos realizados em 2012 nas modalidades pregão, adesões a 
atas de registros de preços, concorrência nacional, além de inexigibilidades e dispensas 
realizadas com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.074/95. 
 
A amostra selecionada teve por objetivo a avaliação da regularidade dos processos 
quanto aos aspectos legais, bem como quanto à consistência dos orçamentos adotados 
como referência para as contratações, na tentativa de aferir parte da execução dos 
programas/ações finalísticos de responsabilidade da Chesf, de que são exemplos o 
2033/2D61 – Reforços e Melhorias nos sistemas de transmissão de energia elétrica da 
Região Nordeste e o 2033/12OR – Implantação do Parque de Geração Eólica de Casa 
Nova – BA. 
 
A seguir são apresentadas as estatísticas a respeito das análises efetuadas, bem como 
comentários sobre a regularidade de cada processo analisado pela equipe: 
 
- LICITAÇÃO GERAL 

Quantidade 
total de 

Processos 
Licitatórios 

Volume total 
de recursos 

dos processos 
licitatórios 

(R$) 

Quantidade 
avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 

(R$) 

Quantidade 
em que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 

Volume dos 
recursos em 

que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 
363 411.035.998,07 15 44.332.054,32 3 3.787.137,12 
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Detalhando, da avaliação dos processos licitatórios adotados como amostra para exame, 
foram obtidos, em síntese, os seguintes resultados: 
 
 

Item do 
Relatório 

Nº licitação Achados de Auditoria 

5.1.1.1 CN 92.2012.0610 Da análise do processo licitatório em tela foi identificada 
sobreposição de serviços no orçamento básico da 
licitação, considerando que documentos previstos como 
parte integrante do projeto executivo tiveram seus preços 
fixados em itens independentes, a exemplo do relatório 
de apoio ao campo. 

 
 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Quantidade 
total 
Dispensas 

Volume total 
de recursos de 
dispensas (R$) 

Quantidade 
avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 
(R$) 

Quantidade 
em que foi 
detectada 
alguma 
irregularidade 

Volume dos 
recursos em 
que foi 
detectada 
alguma 
irregularidade 

24 109.695.639,33 4 67.716.225,82 0 0 

 
 
Detalhando, da avaliação dos seguintes processos de contratação direta com fulcro no 
art. 32 da Lei nº 9.074/95, adotados como amostra para exame, foram obtidos, em 
síntese, os seguintes resultados: 
 
 

Item do 
Relatório 

Nº licitação Achados de Auditoria 

5.2.1.2 CD 90.2012.2050, 
CD 90.2012.1060 e 
CD 90.2012.1050 

Da mesma forma, essas contratações, com fulcro no art. 
32 da Lei nº 9.074/95, iniciam-se com a elaboração da 
requisição de serviços, tendo em vista a formalização dos 
contratos definitivos de implantação dos 
empreendimentos, já que os preços se encontram 
definidos desde a pré-contratação, na fase preparatória 
para a participação no Leilão nº 04/2011 da ANEEL. 
 
Observou-se, em análise aos documentos desses três 
processos, foi possível verificar que há o decurso de 
tempo considerável entre as datas de celebração dos pré-
contratos e a contratação definitiva das obras dos 
empreendimentos, de modo a gerar perdas nos prazos de 
implantação dos mesmos, conforme previsto nos 
respectivos contratos de concessão de serviços de 
transmissão de energia elétrica. 

 
 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Quantidade 
total 
inexigibilidades 

Volume total 
de recursos de 
inexigibilidades 
(R$) 

Quantidade 
avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 
(R$) 

Quantidade 
em que foi 
detectada 
alguma 
irregularidade 

Quantidade 
em que foi 
detectada 
alguma 
irregularidade 

15 10.130.116,08 2 724.658,56 0 0,00 
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Foram avaliados os seguintes processos de Inexigibilidade de Licitação: 92.2012.0770, 
relativo ao serviço de suporte e manutenção de software SDDP pelo período de 24 
meses, no valor de R$ 123.000,00; e 92.2012.6700, referente ao serviço de upgrade, 
atualização e renovação de licenças dos softwares autodesk, incluindo suporte técnico e 
atualizações de versões, pelo período de 03 anos, no valor de R$ 501.658,56. Ambos 
encontraram fundamento no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, não tendo sido 
verificadas quaisquer impropriedades ou irregularidades a respeito destas 
inexigibilidades. 
 
 
COMPRAS SUSTENTÁVEIS 
 
 

Área Quantidade de 
processos de 

compra 
selecionados para 

avaliação 

Quantidade de 
processos (dos 

avaliados) 
dispensados de 

aplicar a 
legislação de 

compras 
sustentáveis 

Quantidade de 
processos (dos 
avaliados) em 
conformidade 

com a legislação 
de compras 
sustentáveis 

Quantidade de 
processos (dos 
avaliados) em 

desconformidade 
com a legislação 

de compras 
sustentáveis 

TI 02 00 02 00 
Obras 01 00 01 00 

 
 
A avaliação da Gestão Ambiental da Chesf, realizada com base nas informações 
constantes do Relatório de Gestão 2012 e no resultado dos trabalhos de auditoria anual 
de contas do mesmo exercício, permite concluir pela adoção parcial dos critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras. 
Segue detalhamento dos processos avaliados: 
 
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Contrato CTNI902012085000 (Adesão à Ata nº 14/2011 – Pregão Eletrônico nº 
51/2011 do Tribunal de Contas da União) 
Trata-se de contrato no valor de R$ 995.000,00, cujo objeto é a compra de 250 
Notebooks, por meio de adesão a Ata do Tribunal de Contas da União. Avaliando a 
documentação constante do processo de adesão, foi possível identificar critérios de 
responsabilidade ambiental, assim descritos: “O modelo do equipamento ofertado 
deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na 
categoria Silver ou superior comprovando que o equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação” e “Atender à diretiva 
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) ou apresentar 
comprovação técnica do fabricante do equipamento ofertado demonstrando que o 
equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio 
ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS (www): chumbo (Pb), cádmio 
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBs) e 
éteres difenil-polibromados (PBDEs);”. 
 
Dessa forma, em que pese se tratar de adesão, ou seja, de processo originado em outro 
órgão, foi escolhida uma ata que atendia a critérios de sustentabilidade ambiental. 
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Contrato CTNI902012578000 (Adesão à Ata nº 62/2011 da Justiça Federal no 
Ceará) 
 
Trata-se de contrato no valor de R$ 1.110.000,00, cujo objeto é a compra de 600 
microcomputadores, por meio de adesão a Ata da Justiça Federal no Ceará. Avaliando a 
documentação constante do processo de adesão, foi possível identificar critérios de 
sustentabilidade ambiental, tal como a necessidade da embalagem externa e interna ser 
de material reciclável. Também foi identificada a necessidade de comprovação de que o 
computador está em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information 
Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament), RoHS (European 
Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com 
certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio 
ambiente. 
 
Logo, de forma análoga às aquisições de notebooks, essa contratação, em que pese se 
tratar de adesão, ou seja, de processo originado em outro órgão, foi realizada com 
critérios de sustentabilidade ambiental. 
 
OBRAS 
Concorrência nº 92.2012.0680 
A Concorrência nº 92.2012.0680 teve por objeto a contratação de obras civis e 
montagem eletromecânica na nova subestação Teixeira de Freitas/BA. Consta do 
processo de aquisição, o Documento “Ações Ambientais para Execução de Ampliação e 
reforma de Subestação”, que contém diversas responsabilidades da contratada, 
referentes à sustentabilidade ambiental, dentre as quais destacamos, de forma 
exemplificativa: “Dispor os resíduos oleosos, tóxicos, líquidos, sólidos, sucatas e 
entulhos de forma ambientalmente apropriada”, “Não lançar materiais, resíduos e/ou 
produtos resultantes dos processos, em locais que possam direta ou indiretamente, vir a 
comprometer ou causar danos ao meio ambiente” e “Não utilizar fogo e produtos 
químicos para limpeza de área ou para eliminar restos de materiais de qualquer 
natureza”. 
 
Diante do exposto, evidencia-se que os processos avaliados pela Equipe de Auditoria 
continham critérios de sustentabilidade ambiental. Entretanto, avaliando o Relatório de 
Gestão de 2012, evidencia-se que, a título de exemplo, a preferência pela aquisição de 
bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou 
recarga) é integralmente não aplicado a Unidade. Já a aquisição de produtos dando-se 
preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não 
prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis) é parcialmente aplicado 
no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
 
Portanto, pode-se concluir que, embora a Chesf não adote integralmente os critérios de 
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços, está adotando 
providências com objetivo de conseguir maior aderência às normas regulamentadoras da 
matéria. 
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Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras 
 
Acerca das boas práticas de gestão de compras e contratações, é possível elencar alguns 
pontos fortes identificados nos controles internos da Chesf: 
 
- Nas licitações realizadas na modalidade concorrência, é possível verificar a adoção de 
regra segundo a qual a Administração, independentemente do preço global da melhor 
proposta, busca para cada item do orçamento de todas as licitantes a equalização dos 
respectivos preços unitários com os parâmetros de referência utilizados pela Chesf (a 
exemplo do SINAPI), na hipótese de um determinado item apresentar seu preço acima 
de 15% do preço previsto no orçamento básico da licitação; 
 
- Disponibilização de todos os normativos vigentes sobre a área de compras e 
contratações na intranet da Entidade, desde aqueles que preveem limites éticos de 
atuação dos colaboradores da Chesf perante os fornecedores, até os que contêm 
disposições sobre a organização hierárquica e de definição de atribuições das divisões 
vinculadas à Superintendência de Suprimentos (SSU). A título de exemplo, os 
responsáveis pela gestão de compras e contratações são os indicados na Resolução 
Normativa nº RN-07/2002 SU-25; 
 
- Criação recente do Departamento de Administração de Contratos – DAC, no sentido 
de promover maior nível de especialização e consequentemente mais eficiência na 
atuação dos respectivos profissionais. A DEVC – Divisão de Validação Contratual tem 
sua atuação voltada à análise da conformidade e regularidade da documentação fiscal e 
aquela relativa aos planos de segurança, tendo por fito atuar preventivamente, por 
exemplo, nos custos relativos aos encargos sociais, zelando pela prática fidedigna das 
condições apresentadas nas propostas de preços para prestação de serviços no âmbito da 
Companhia. Já a DEGS – Divisão de Administração de Contratos de Serviços tem por 
objetivo a administração dos contratos de serviços do ponto de vista técnico, a saber, 
naquilo que se refere à essência do objeto; 
 
- Existência de grupos de trabalho tendo em vista a racionalização das rotinas 
administrativas que digam respeito aos processos de compras e contratações, a exemplo 
do Grupo de Trabalho de Simplificação de Procedimentos nas Licitações e o Comitê de 
monitoramento dos Empreendimentos de Transmissão – CMET, criados 
respectivamente por meio das Portarias nº PR-024/2012, de 03/07/12 e PR-09/2012, de 
20/01/12; 
 
- Avaliação constante da necessidade de priorização de determinados procedimentos 
licitatórios em relação a outros, realizado por parte da Diretoria de Compras e 
Contratações – DCC, com base nas informações prestadas pelas áreas requisitantes. Em 
regra, são priorizados os processos referentes aos empreendimentos dos sistemas de 
transmissão e geração; 
 
- Definição de prazos máximos para as etapas dos procedimentos licitatórios, conforme 
Instrução Interna DCC-001/2011, de 23/03/11. Esses prazos máximos foram inseridos 
no Sistema de Informação de Compras e Contratações (SICC), permitindo a geração de 
diversos relatórios contendo informações úteis ao acompanhamento da tempestividade 
das etapas, tanto pelos responsáveis diretamente envolvidos como pelos seus gerentes. 
A título de exemplo, conforme evidenciado na Correspondência Interna CI DCC nº 
12/2013, o relatório “Informações Completas de um Processo” é emitido para toda 
licitação e permite verificar o tempo de processamento de suas etapas. Na hipótese de 
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intempestividade significativa em etapas da licitação, é realizado o monitoramento do 
processo pelos níveis gerenciais, através do sistema SICC, de correspondências via 
correio eletrônico e de interações presenciais; 
 
- Existência de indicadores para acompanhamento da gestão de compras e contratações, 
por meio do SICC, com destaque para os seguintes índices: 
 

• Tempo de atendimento por modalidade de licitação; 
• Percentual de economia das contratações; 
• Eficiência das contratações. 

 
Já as fragilidades identificadas na área de compras e contratações, a partir dos exames 
de auditoria realizados, podem ser apresentadas em síntese da seguinte forma: 
 
a) no âmbito do Programa/Ação denominado “Reforços e Melhorias nos sistemas de 
transmissão de energia elétrica da Região Nordeste”, as licitações avaliadas 
demonstram a ocorrência de possíveis sobreposições de serviços no orçamento básico, 
relativos a eventos elencados nas Resoluções Autorizativas da ANEEL, quando da 
contratação de serviços de elaboração de projetos executivos de Medição, Proteção, 
Controle, Comando, Supervisão e Regulação – MPCCSR, em diversas subestações da 
CHESF, na medida em que produtos já previstos como parte integrante dos projetos 
executivos já se encontram itemizados como documentos técnicos à parte, em fases 
distintas. 
 
b) justificativas técnicas inconsistentes para fundamentação de aditivo relativo a 
contrato de aquisição de cabos elétricos de média tensão, no âmbito da ação 
governamental 12OR – Implantação do Parque de Geração Eólica Casa Nova – BA, na 
medida em que não se observou, em função dos motivos alegados, modificação 
significativa nos quantitativos previstos, mas apenas nas especificações (seção de 
blindagem). 
 
c) no que se refere às contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação – TI, 
conforme relatado nas análises específicas da área, merece destaque a aquisição de 
equipamentos de hardware através de adesão a atas de registro de preços de outros 
órgãos, sem que restassem justificadas as razões técnicas para a compra dos bens nos 
quantitativos propostos, e sem a verificação da existência de soluções similares com 
custos inferiores aos inicialmente verificados. 
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foram consideradas as 
seguintes questões de auditoria por tema: 
 
Tema 1 – PDTI 
“i - O PDTI abrange o conjunto mínimo de itens definido no modelo de referência do 
Guia de Elaboração de PDTI do SISP?  
ii - O PDTI está sendo efetivo para direcionar as ações de TI?  
Iii - O PDTI está alinhado com os objetivos do negócio do órgão definidos no Plano 
Estratégico Institucional (PEI)? 
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Tema 2 – Recursos Humanos 
“O órgão mantém independência em relação aos empregados das empresas 
contratadas? 
 
Tema 3 - Política de Segurança da Informação  
“O órgão/entidade definiu e documentou a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da UJ, em conformidade com as 
recomendações do GSI e normas aplicáveis? 
 
Tema 4 - Desenvolvimento de Software 
“O órgão/entidade definiu, documentou e implantou um processo de desenvolvimento 
software, utilizando padrões de gestão para o monitoramento dos projetos de 
desenvolvimento e adotando métricas para mensuração de esforços e custos 
relacionados à entrega de produtos?” 
 
Tema 5 - Contratações de TI 
 i - As contratações de Soluções de TI, realizadas no período de exame, foram baseadas 
nas necessidades reais do órgão/entidade, estão alinhadas com o PDTI ou documento 
similar e estão em conformidade com a IN04 2010 da SLTI?  
ii – Os processos licitatórios para contratação de Soluções de TI foram baseados em 
critérios objetivos, sem comprometimento do caráter competitivo do certame, e 
realizados preferencialmente na modalidade pregão, conforme dita a IN04 2010 da 
SLTI? 
iii - Os controles internos adotados para gestão do contrato foram suficientes e 
adequados para garantir, com segurança razoável, a mensuração e o monitoramento 
dos serviços efetivamente prestados, segundo a IN04 2010? 
 
 
Tema 1 – PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
O PDTI apresentado pela Chesf, através do documento Planejamento Executivo de TI, 
considera aspectos essenciais de um instrumento anual de planejamento. 
 
O documento abrange uma proposta de portfólio de projetos para o ano, a categorização 
desses projetos como estruturadores ou voltados para o cliente, define rotinas e 
apresenta uma pontuação para cada projeto a fim de definir a sua prioridade. Verifica-se 
ainda, através da documentação apresentada, o alinhamento direto de cada projeto a 
uma estratégia específica, conforme previsto no Planejamento Estratégico Institucional, 
documento plurianual apresentado pela Chesf para execução de 2010 a 2015. 
 
Tema 2 – Recursos Humanos de TI 
Verificou-se, em um dos contratos avaliados, a contratação de serviço com mão de obra 
alocada, haja vista a explícita previsão de carga horária semanal de 40 horas a ser 
cumprida nas dependências da Chesf. Tal prática, além de ser vedada pela IN 04/2010 e 
outros normativos legais, constitui risco de dependência de pessoas sem vínculo efetivo 
com a Organização (vide Súmula - TST 331 e Decreto 2.271/1997, art. 4º, inciso II: No 
caso de prestação de serviços, é vedada a caracterização exclusiva do objeto como 
fornecimento de mão de obra).  
 
Os exames realizados demonstraram que há uma relação de dependência da Chesf em 
relação ao trabalho desenvolvido pelo gerente da empresa contratada, no que se refere à 
prestação de serviços de suporte técnico e repasse tecnológico dos produtos da 
SOFTWARE AG, consoante Especificação Técnica ET-DIR-008/2009-R00. 
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A Chesf, tendo exercido o direito ao contraditório, quando da resposta ao Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 201307762, sinalizou medidas com vistas ao saneamento das 
falhas apontadas, tais como propostas de alteração das especificações técnicas da 
contratação, bem como medidas no sentido de avaliar a celebração de termo aditivo para 
promover os ajustes necessários. 
 
Tema 3 – Política de Segurança da Informação 
Foi caracterizada a acertada disseminação da Política de Segurança da Informação na 
Organização. Comprovou-se a sua formalização através da norma interna RN-01_2009 
OI-62, aprovada pela Diretoria Plena da Companhia Hidro Elétrica de São Francisco, 
em reunião de 04 de maio de 2009. Destaque-se a devida participação da alta direção da 
Companhia na aprovação deste documento. 
 
Também se verificou a necessária e suficiente divulgação da norma, através de várias 
iniciativas, como campanhas de divulgação, palestras, produção de banners e cartilhas, 
dentre outras iniciativas, demonstrando a divulgação do seu conteúdo. 
 
Verificou-se ainda a existência de um Comitê Estratégico de TI, fato evidenciado 
através da Portaria PR nº 33/2012-PSI, emitida pelo Diretor Presidente da Chesf.  
 
Em síntese, apesar da Política de Segurança da informação não sofrer atualização desde 
2009, conforme se depreende da data da revisão do documento, verifica-se sua efetiva 
implantação e disseminação nos diversos níveis da Organização, haja vista o seu 
desdobramento em outros normativos internos de cunho mais operacionais e de 
atualizações mais frequentes. 
 
Tema 4 - Desenvolvimento de Software 
A Organização demonstra o uso de controles gerenciais ao propor a sua Metodologia 
Integrada, traçar as diretrizes gerais de desenvolvimento de sistemas e adotar padrões 
para Gerenciamento de Projeto, além da edição de vários normativos internos relativos à 
priorização das demandas.  
 
Quanto à metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS), necessária para garantir 
resultados efetivos do processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas, 
verificou-se a existência de documentação por meio da qual o processo foi devidamente 
sistematizado. Pode-se afirmar que a metodologia de desenvolvimento de software 
encontra-se devidamente formalizada, documentada, disseminada e atualmente em 
vigor, para uso interno da Companhia.  
 
Entretanto, no que se refere à fábrica de desenvolvimento de processos, recentemente 
contratada, não foi verificada a existência de rotinas por meio das quais pudesse estar 
bem definido o fluxo de procedimentos para homologação e pagamento dos produtos 
parciais entregues, com a especificação dos diferentes níveis de responsabilidades. 
 
Nesse sentido, a Entidade, quando de apresentação de manifestação acerca dos 
apontamentos do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201307762, sinalizou a adoção de 
medidas corretivas a partir do desenvolvimento do Projeto de “Definição de 
Procedimentos Operacionais como Desdobramento da Metodologia Integrada de 
Modelagem e Automação de Processos”, constante do Planejamento Executivo da STI 
para 2013. 
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Tema 5 – Contratações de TI 
As contratações na área de TI que merecem destaque apresentaram as seguintes não 
conformidades, em síntese: 
 
I. Aquisição de Notebooks 
Embora exista vínculo da aquisição de computadores aos objetivos estratégicos da 
unidade, que prevê a renovação com base na obsolescência e adequação aos perfis 
usuários, não restou demonstrada a existência de perfis usuários que demandem 250 
destes equipamentos. Não se verificou a necessária instrução do processo com pesquisas 
de preço, de modo a demonstrar a vantajosidade da adesão a ata de registro de preços de 
outro órgão, ao invés da adoção de procedimento licitatório específico para promover a 
aquisição. Estas informações seriam necessárias, inclusive, para justificar o preço 
unitário da contratação. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Com vistas a atender demanda do Tribunal de Contas da União, a presente análise 
aborda em seu conteúdo respostas aos seguintes questionamentos de auditoria: 
 
i) Existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar bens imóveis da União, 
próprios ou locados de terceiros, que estejam sob responsabilidade da UJ? 
 
ii) Todos os imóveis geridos pela UJ (no caso administração direta, autarquias, 
fundações e EED) estão registrados no SPIUnet (bens de uso especial)? 
 
iii) Todos os imóveis geridos pela UJ estão com data de última avaliação superior a 
2008? 
 
iv) Existem demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais 
critérios adotados para reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis sob 
responsabilidade da UJ? 
 
v) Os gastos realizados com a manutenção dos imóveis da União são 
proporcionalmente mais representativos que os gastos com a manutenção de imóveis 
locados de terceiros? 
 
vi) Os processos de locação de imóveis de terceiros são formalizados e os preços 
contratuais dos aluguéis são compatíveis com os valores de mercado ?  
 
vii) Os gastos com benfeitorias necessárias e úteis realizadas pela UJ nos imóveis 
locados de terceiros durante EF foram indenizadas pelos locadores nos termos na lei 
8245/1991? 
 
viii) A estrutura de controles internos administrativos está instituída de forma a mitigar 
os riscos na gestão do patrimônio imobiliário? 
 
Os exames realizados na área de gestão patrimonial permitem as seguintes conclusões, 
como respostas aos questionamentos de auditoria ora elencados: 
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i) Estrutura de pessoal e tecnológica: 
 
Os mesmos controles existentes para a contabilização dos gastos com a manutenção de 
imóveis alugados aplicam-se aos imóveis próprios, tanto através do Sistema de 
Compras e Contratações – SICC, quanto por meio do Sistema de Gestão Econômico – 
Financeira – GEF. Através desses dois aplicativos é possível o controle mensal das 
despesas com os imóveis alugados de terceiros e aqueles que pertencem ao patrimônio 
da Companhia. 
 
Os exames demonstram que a Entidade dispõe de pessoal para a Administração dos 
bens imóveis próprios ou locados de terceiros, não sendo possível afirmar sobre a 
suficiência desse quantitativo em face das tarefas inerentes à gestão de todo o 
patrimônio imobiliário da Chesf. Deve ser ponderado que o inventário das instalações 
de infraestrutura de transmissão e de geração demande cerca de quatro anos, conforme 
Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, de autoria da ANEEL. 
 
ii) Controle do registro dos imóveis no Spiunet: 
No que se refere à gestão patrimonial, a Chesf não realiza o controle dos registros no 
Sistema SPIUNET, da Secretaria do Patrimônio da União, pois tal obrigação cabe à 
Eletrobrás, segundo informação constante da mensagem eletrônica de 22/05/13, em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201307762/03, item 6. 
 
iii) Data da última avaliação dos imóveis: 
O foco das análises desenvolveu-se no contexto do universo dos imóveis locados de 
terceiros, principalmente os prédios onde trabalha a maior parte dos colaboradores da 
Chesf (mais de 2700 empregados), a saber, Edifício André Falcão e Centro Operacional 
do Sistema – COS, localizados no bairro do Bongi, em Recife-PE. Estes foram 
incorporados ao patrimônio da Chesf no final de 2012 e início de 2013, através de 
aquisição junto à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF. 
 
Foram verificadas evidências do cumprimento de rotinas de avaliação dos imóveis 
locados de terceiros previamente à celebração dos respectivos contratos, considerando 
que os laudos apresentados registram os resultados da última avaliação dos bens 
ocorrida em fevereiro de 2011. 
 
iv) Existência de demonstrativos contendo o cálculo das reavaliações: 
Considerando o foco da análise nos imóveis locados de terceiros, cujos contratos 
tiveram vigência em 2012, é possível afirmar, a partir dos exames de auditoria 
realizados, que há demonstrativos contendo a memória de cálculo das reavaliações 
efetuadas pela Administração em 2011. 
 
v) Representatividade dos gastos com imóveis:  
Conforme tratado em ponto específico do Relatório, o número de bens imóveis próprios 
da Chesf, que consistem nos prédios urbanos e nas instalações de transmissão e de 
geração já incorporadas ao seu patrimônio até 2012, torna tal comparação uma tarefa 
impossível de ser cumprida no tempo destinado ao trabalho de avaliação da gestão, uma 
vez que demanda o cálculo das despesas com manutenção de todas as instalações de 
propriedade da Chesf no exercício em exame. 
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vi) Formalização dos processos de locação e compatibilidade dos preços dos 
aluguéis com os de mercado: 
 
Os principais contratos de aluguel de imóveis de terceiros que a Chesf administrou em 
2012 foram o CL-05.1.415-052, celebrado em 01/06/11, no valor mensal de R$ 
252.154,00, referente ao Edifício André Falcão, e o CL-05.1.416-053, referente ao 
Centro Operacional do Sistema - COS, celebrado em 01/06/11, no valor mensal de R$ 
89.904,00, todos devidamente formalizados e com vigência inicial até 01/06/2016. 
 
Entretanto, a Chesf informou que não dispõe de rotinas administrativas com vistas à 
avaliação periódica de imóveis de terceiros, de modo que não é possível assegurar que 
os valores das locações encontram-se dentro da média de mercado. Apesar disso, a 
Entidade crê que a sistemática adotada de, previamente às renovações dos aluguéis, 
proceder à avaliação dos imóveis, dota a Administração da Chesf de balizador para a 
fixação do preço dos aluguéis dos imóveis de terceiros. 
 
vii) Indenização de benfeitorias necessárias e úteis: 
Nos contratos celebrados em 2011 pela Administração da Chesf, com vigência inicial 
até 2016, em especial os instrumentos representativos dos liames firmados com a 
FACHESF para o aluguel dos Edifícios EAF e COS, localizados no bairro do Bongi, em 
Recife-PE, consta item cuja redação tem por escopo exonerar a FACHESF da obrigação 
de indenizar a locatária pela realização de benfeitorias necessárias. 
 
Considerando que as despesas com manutenção dos dois imóveis totalizaram, em 2012, 
R$ 2.641.363,19, mais especificamente no que se refere a serviços de recuperação e 
reforma, esse seria o valor a ser indenizado à Chesf, pela locadora, pelas benfeitorias 
necessárias realizadas às expensas daquela, devendo-se entender por benfeitorias 
necessárias aquelas sem as quais os imóveis não teriam condições de cumprir a 
finalidade para as quais foram locados. 
 
A aquisição do imóvel denominado Edifício André Falcão – EAF, em 07/01/13, por R$ 
24.170.083,97, à vista, bem como do pagamento de indenizações à Fachesf no valor de 
R$ 8.368.508,20, por benfeitorias úteis realizadas no Edifício do Centro Operacional do 
Sistema, em 26/12/12, são atos de gestão cuja natureza tem o condão de exonerar a 
Chesf, a partir do exercício de 2013, do dever de exigir qualquer indenização à Fachesf 
por gastos incorridos com a manutenção dos mesmos. 
 
viii) estrutura de controles internos na gestão patrimonial: 
No que se refere aos controles existentes sobre a gestão do patrimônio imobiliário, é 
possível tecer os seguintes comentários: 
 
a) Na relação de macroprocessos estratégicos, financeiros e operacionais da Entidade, 
não foram ainda identificados os riscos inerentes aos diversos aspectos de gestão do 
patrimônio, como seu nível de utilização, os gastos realizados com esses imóveis em 
cada exercício, exceto a segurança patrimonial, que foi a única matriz de riscos prevista 
no macroprocesso relativo à segurança. 
 
Nesse sentido, pode-se afirmar que não houve ainda, no âmbito da Entidade auditada, a 
devida avaliação dos riscos inerentes à gestão de patrimônio. É preciso ponderar que 
esse conceito, no âmbito de uma empresa estatal que trabalha com expansão e 
manutenção de infraestrutura de transmissão e geração de energia elétrica, os imóveis 
sob sua guarda e responsabilidade não se restringem somente a prédios urbanos. 
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b) Não foi verificada a existência de indicadores que se refiram à gestão do patrimônio 
imobiliário, notadamente quanto à evolução das despesas com esses imóveis ao longo 
dos anos, a depreciação dos mesmos, a efetividade de sua utilização, entre outros 
aspectos. 
 
c) Não há, como observado para a administração de veículos próprios da Entidade, 
qualquer sistema por meio do qual seja possível a obtenção de informações detalhadas 
sobre a utilização dos imóveis próprios, sob as mais diversas nuances, como a 
manutenção dos mesmos. 
 
d) No que se refere ao componente de Monitoramento das recomendações dos órgãos de 
controle, bem como das recomendações exaradas da própria auditoria interna, não é 
possível afirmar sobre o nível de conformidade da Entidade quanto à gestão de 
Patrimônio Imobiliário, já que, em 2012, os trabalhos de auditoria interna que mais se 
aproximam do assunto foram aqueles cujos resultados restaram registrados nos 
Relatórios RA-AUD 21/2012 – Almoxarifado e RA-AUD nº 25/2012 – Desapropriação 
e servidão, na sede.   
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item 
14 – Avaliação da Gestão das Renúncias Tributárias do Anexo IV da DN TCU nº 
124/2012. 

##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 

TCU 

Para fins de atendimento às demandas da Corte de Contas, a presente análise contém 
comentários de forma a responder a seguinte questão de auditoria: 
 
“Caso haja uma determinação específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC 
junto à UJ, a mesma foi atendida?” 
 
No que se refere aos Acórdãos e Decisões do Tribunal de Contas da União, expedidos 
em 2012, não há determinações tendo por escopo a verificação, pela Controladoria 
Geral da União, da adoção de providências corretivas pela CHESF, em razão de 
irregularidades ou impropriedades detectadas em trabalhos deflagrados pela Auditoria 
Interna da Estatal, do Órgão de controle interno ao qual se acha vinculado, ou pela 
própria Corte de Contas. 
 
##/Fato## 

 
 
2.11 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com o fito de atender a demanda do Tribunal de Contas da União, propõe-se na 
presente análise a busca por respostas à seguinte questão de auditoria: 
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“A UJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 
emanadas pela CGU especialmente quanto: à instauração de TCE, à apuração de 
responsabilidade, ao fortalecimento do controle interno administrativo?” 
 
Relativamente ao nível de atendimento das seis recomendações exaradas pela 
Controladoria Regional da União, através do Relatório de Avaliação da Gestão nº 
201203825, referente ao exercício de 2011, cujos registros constam do Plano de 
Providências Permanente em 2012, é possível asseverar que foram atendidas pela 
Entidade três delas, restando pendentes de implementação duas recomendações. A 
recomendação referente à utilização do SICONV teve sua rejeição acatada por esta 
unidade de controle interno.  
 
Com base nas informações do Relatório de Gestão acerca das recomendações do Plano 
de Providências do exercício sob exame (PPP 2012), bem como dos resultados do 
procedimento de certificação promovido pela Unidade de Auditoria Interna da Chesf já 
em 2013, e em cotejo com as observações decorrentes dos exames da presente auditoria 
de avaliação da gestão do exercício de 2012, é possível em síntese, estabelecer o que 
segue: 
 
Item/Recomendação Posicionamento da CGUPE 

2.1.1.1/001 Consideramos atendida a recomendação. 
2.1.1.1/002 Por meio da CI-DAPH-37/2013, de 16/04/13, houve a apresentação da respectiva 

documentação comprobatória do registro no SISAC dos 38 atos de admissão de pessoal 
ocorridos em 2011. Ainda que seis desses atos encontram-se em processo de revisão em 
virtude de correções solicitadas pela CGU, consideramos atendida a recomendação em 
tela. 

3.1.1.1/001 A recomendação teve sua rejeição pela Entidade aceita por parte da CGU na análise das 
providências do PPP 2012, considerando principalmente que sua operacionalização, do 
ponto de vista técnico, seria muito difícil em virtude do não uso do Sistema SIAFI pela 
Companhia, conforme orientações do próprio SERPRO. 

4.1.3.2/001 A implementação da recomendação não foi verificada a partir dos exames nos processos 
de dispensa com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.074/95, tomados como amostra para exame 
da regularidade dos procedimentos de contratação direta no exercício de 2012, sobretudo 
em virtude de se tratarem de dispensas decorrentes de leilões realizados até o exercício de 
2011. Nas dispensas realizadas para participação da Chesf em leilões até 2012, a 
Companhia não realizava o cotejo das propostas apresentadas pelas parceiras com 
parâmetros de bancos de preços ou mesmo de contratos anteriores para objetos similares. 
Considerando que a expedição do Relatório de Auditoria 201203825 para a Chesf, em 
definitivo, somente ocorreu após julho de 2012, o atendimento à recomendação somente 
poderá ser aferido quando da análise de dispensas relativas à participação da Chesf em 
leilões de transmissão ou geração de energia elétrica realizados a partir de 2013.  

4.1.4.1/001 É preciso alertar a unidade de controle interno da Chesf da necessidade de verificar a 
exatidão dos valores a serem apresentados no aditivo contratual que será firmado com a 
Consplan, bem como a verificação do detalhamento das informações sobre as atividades 
em sobreposição nos dois contratos, para avaliação qualitativa da relação de atividades a 
serem contempladas no novo aditivo. 

4.1.5.1/001 Mais uma vez a Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica – CEI comete 
equívoco quanto à interpretação do comando insculpido na recomendação, qual seja, o 
acompanhamento das metas do Termo de Cooperação, e não a fiscalização dos serviços 
dos contratos administrados pela CODEVASF. Nesse particular, o Acórdão TCU 
101/2013 – Plenário contém determinações no sentido de promover o acompanhamento 
das ações do plano que deverá ser apresentado até o final de julho de 2013, conjuntamente 
com os Ministérios das Minas e Energia, Integração Nacional e CODEVASF. Em essência 
o Acórdão visa dotar os Ministérios de meios para o alcance dos principais objetivos do 
Termo de Cooperação, quais sejam, a transferência do patrimônio de uso comum dos 
perímetros e a transferência da gestão para os reassentados. 
 
Assim sendo, consideramos que, a partir desse momento, o TCU deve promover o 
acompanhamento do alcance das metas do Termo, inclusive, através da análise das 
informações dos Relatórios de Gestão dos próximos três exercícios. 

. 
  
##/Fato## 
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2.12 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item 
15 – Avaliação da Carta ao Cidadão do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012. 

 ##/Fato## 

 
 
2.13 Avaliação do CGU/PAD 

Para atendimento ao Tribunal de Contas da União, sugerem-se para a construção da 
presente análise as seguintes questões de auditoria: “Consta do Relatório de Gestão 
informação da designação de um coordenador responsável pelo registro no Sistema 
CGUPAD de informações sobre procedimentos disciplinares instaurados na unidade? 
Existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar os procedimentos 
disciplinares instaurados e a devida utilização do Sistema CGUPAD na UJ? A UJ está 
registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares no sistema 
CGUPAD?” 
 
No Relatório de Gestão da Entidade, referente ao exercício de 2012, a Chesf informa, 
no item 3.4, que não possui estrutura específica para o sistema de correição. 
 
No item 3.5 do mesmo Relatório, a Entidade informou que a demanda pela instauração 
de processos disciplinares ou sindicâncias administrativas foi de apenas duas, tendo 
apenas uma delas culminado na demissão do empregado acusado por justa causa. 
 
Nesse diapasão, não há estrutura tecnológica especialmente destinada à finalidade de 
correição no âmbito da Entidade, considerando, sobretudo, que não há demanda que 
justifique a instituição de uma comissão que venha a trabalhar sem prazo determinado, 
para fins de apuração de irregularidades na conduta de colaboradores da Empresa. 
 
Entretanto, por intermédio da CE-PR-183/2013, de 27/05/13, dirigida à Corregedoria-
Geral da União, a Chesf manifestou-se favorável e interessada na utilização do Sistema 
de Gestão de Processos Disciplinares – CGUPAD.  
 
Por oportuno, naquele expediente, informou o seguinte: 
 
“Entendemos que o CGUPAD possibilitará o registro de todos os processos de caráter 
correicional a serem instaurados no âmbito dessa Companhia, facilitando o controle e 
o acompanhamento desses processos, das Comissões de Sindicância e das providências 
disciplinares aplicadas.” 
 
Assim sendo, a Companhia informou quais seriam os responsáveis pelo registro das 
informações no CGUPAD, pela administração do Sistema e pela coordenação os 
procedimentos de implantação do mesmo na Chesf, conforme a seguir discriminado: 
 

CPF Cargo na empresa Função no processo 
xxx.354.774-xx Chefe de Gabinete da Presidência Coordenador 
xxx.090.964-xx Secretário Geral Administrador e Cadastrador 
xxx.739.014-xx Adjunta da Presidência Cadastradora 

 
Importante registrar ainda que há na Chesf normativos voltados ao disciplinamento dos 
procedimentos utilizados para a abertura e desenvolvimento de trabalhos em 
sindicâncias, qual seja, a IN.RH 01.007.  Fato## 
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2.14 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

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 23.04.2012. 
 
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.  
 
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 05 
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 25.09.1989. 
 
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”, “Viagens ao Exterior” 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. 
 
Entretanto, em função de algumas limitações do sistema, os processos da auditoria 
interna tiveram o seu mapeamento iniciado em 2012, tendo em vista subsidiar a 
construção de um novo modelo de sistema informatizado para atender às necessidades 
do órgão.  
 
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 
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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 2012, encontra-se em conformidade com o Anexo I da 
DN TCU nº 124/2012, retratando de forma coerente as características dos órgãos 
responsáveis pelo componente de “Monitoramento” no âmbito da Entidade, contendo 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; 
 
g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 
referência das contas.  ##/Fato## 

 
 
2.15 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do conteúdo específico 
considerando a seguinte questão de auditoria: “A UJ inclui os conteúdos específicos 
conforme determina a DN TCU 119/2012?” 
 
A metodologia consistiu na avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 
encaminhado no processo de contas da Chesf do exercício de 2012. As análises 
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evidenciaram que a DN TCU 119/2012 estabeleceu conteúdo específico para a UJ, que, 
por sua vez, incluiu no Relatório de Gestão os itens solicitados. 
 
O conteúdo específico inserido no Relatório de Gestão da Entidade para o exercício de 
2012 foi o seguinte: 
 
1. Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas; 
2. Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao termo de parceria. 
 
Acerca do item 1 do conteúdo específico do Relatório de Gestão, foram disponibilizadas 
informações sobre a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social- Fachesf, cuja 
carteira de investimentos em aplicações financeiras tais como ações, empréstimos e 
financiamentos, totaliza R$ 5.778.073.702,77. 
 
Acerca do item 2, foram apresentadas informações sobre a liberação de recursos e 
resultados do Termo de Parceria CVNE922009419000 celebrado com o Instituto do 
Desenvolvimento científico e Tecnológico do Xingó, vulgarmente denominado Instituto 
Xingó, em 09/10/09, com valor global de R$ 6.221.185,32. Esse ajuste não teve 
quaisquer repasses de recursos no exercício de 2012, foi encerrou suas atividades ainda 
em 2011. Sua execução foi considerada irregular, entretanto, a rescisão unilateral 
somente foi assinada em 31/10/12.  ##/Fato## 

 
 
2.16 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

No que se refere aos controles internos da Unidade Jurisdicionada, é possível obter 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, vem atuando na implementação da 
Política de Gerenciamento de Riscos, consubstanciada em uma matriz contendo 25 
macroprocessos. Até o momento, de todos os macroprocessos mapeados, merece 
destaque o que alude 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 
de 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 
serviços de engenharia depende de sua atuação, a qual não poderá ser dissociada da 
gestão dos respectivos riscos. 
 
Frise-se que os riscos inerentes ao macroprocesso “Gestão de Pessoas”, no que se 
refere às nuances de “Recrutamento e Seleção”, Treinamento e Capacitação”, 
“Desempenho de Pessoal”, “Retenção de Pessoal”, “Relações Sindicais” e “Saúde e 
Segurança do Trabalho”, ainda não tiveram suas informações devidamente levantadas e 
especificadas, de maneira que a área de pessoal ainda carece desse instrumento de 
avaliação 
. 
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b) Monitoramento: 
 
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. A atuação da Auditoria Interna pode 
ser evidenciada a partir dos resultados de 43 trabalhos, consubstanciados nos 
respectivos Relatórios de Auditoria e documentos de consolidação dos registros. 
 
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, após a modelagem do 
processo de auditoria que se encontra em curso, atividade de responsabilidade da 
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI, através de contrato com empresa 
terceirizada. 
 
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, bem como das recomendações da 
Controladoria-Geral da União e determinações do Tribunal de Contas da União – TCU, 
quando aplicável. Esse procedimento denomina-se “follow up”. 
 
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, se necessário, as razões técnicas e administrativas que ensejam as pendências 
de implementação das recomendações expedidas para suas áreas, ou mesmo pela 
implementação parcial desses comandos. 
 
Outro instrumento 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 
mecanismos através dos quais a Entidade pode avaliar periodicamente diversos aspectos 
de sua atuação dos pontos de vista operacional e administrativo, permitindo a 
visualização de diversos resultados. 
 
Exemplos de destaque são os indicadores operacionais denominados “Frequência 
Equivalente de Interrupção - Freq” e “Duração Equivalente de Interrupção – Dreq”, 
os quais são utilizados para verificação da eficiência do Sistema de Potência 
administrado pela Chesf, quanto ao nível de disponibilidade. Esses índices são 
acompanhados mensalmente, através de sistema informatizado cuja manutenção é de 
responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. 
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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 administrativa ou operacional 
em que se encontra lotado. 
 
 
d) Ambiente de Controle: 
No que se refere a 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 a Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial - 
CSR/PR ainda não atua na 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. Ou seja, o acompanhamento do desenvolvimento e eficácia desses 
controles ainda é uma meta a ser perseguida no médio e longo prazo.  
 
A Entidade dispõe de controles internos satisfatórios na área de compras e contratações, 
dispondo inclusive de uma área de validação de aspectos contratuais quanto a 
regularidade fiscal e tributária. Ademais, a Divisão de Administração de Contratos de 
Serviços – DEGS, órgão administrativo com especialização em contratos de prestação 
de serviços, foi responsável, em 2012, por impedir o adiantamento de despesas no valor 
aproximado de R$ 1.000.000,00, no âmbito da execução do objeto do CTNI 
92.2012.0360, proposto pela Secretaria de Tecnologia da Informação – STI. 
 
A área de suprimentos de bens e serviços ainda dispõe de 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. 
 
Em que pese todos esses controles, foi possível observar a ocorrência de falhas na 
elaboração de orçamentos básicos, inclusive com a hipótese de sobreposição de serviços 
em itens distintos, ou mesmo a previsão de itens de serviços de forma global, sem que 
restassem discriminados os seus componentes, cuja existência torna-se clara mediante 
averiguação do conteúdo dos cadernos de especificações técnicas a eles associados. 
 
Na área de gerenciamento de recursos humanos, foi possível observar a existência de 
controles suficientes a embasar o correto pagamento das rubricas na folha mensal, a 
exemplo do adicional de periculosidade, para cuja autorização é preenchido documento 
de credenciamento, o qual deve ser autorizado por quatro níveis hierárquicos, em regra. 
Ademais, esses desembolsos têm respaldo na legislação criada pela própria Chesf, bem 
como pelos entendimentos fixados por meio do Enunciado TST nº 361, editado 
conforme Resolução nº 83/98. 
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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 119, de 18/01/12, 
é possível considerar que a autoavaliação dos sistemas de controles internos da Unidade 
Jurisdicionada em tela foi coerente. 

/Fato## 

 
2. 17 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, 30 de Agosto de 2013. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201307762 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Programação dos Objetivos e Metas  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das principais ações sob responsabilidade da UJ, objeto de 
avaliação no exercício de 2012. 
 
Fato 
 
Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco – Chesf. No levantamento dessas informações foram 
considerados os critérios de materialidade, relevância e criticidade, a vinculação 
finalística à missão da UJ, bem como os trabalhos desenvolvidos em 2012 sobre áreas 
de negócio da Chesf, a exemplo de investimentos no âmbito do Plano de Modernização 
das Instalações de Interesse Sistêmico e no âmbito das Sociedades de Propósito 
Específico – SPE’s. 
 
A tabela a seguir apresenta, em síntese, os programas que tiveram alguns de seus 
aspectos analisados no exercício, tendo sido todos os gastos executados pela Chesf com 
fulcro nos limites consignados no orçamento de investimentos das empresas estatais de 
2012: 
 
 

Programa - 
Descrição 

Ação - Descrição Valor (R$) Finalidade da ação Representatividade 
(%) 

2033 – Energia na 
Região Nordeste 

2D61 – Reforços e 
melhorias no 

sistema de 
transmissão da 
região nordeste 

138.539.187,00 

Realização de 
atividades de 
reforços e melhorias 
no sistema de 
transmissão, visando 
atender às 
necessidades e 
garantir a qualidade 
e confiabilidade. 
 
 

12,02 

12OR – Implantação 
do Parque de 

Geração Eólica de 
Casa Nova (BA) 

148.370.336,00 

Fornecer 61,4 MW 
de energia a partir 
de 2013, vendidos 
no segundo leilão de 
fontes alternativas 
de 2010. 

12,88 

4476 – Manutenção 
do sistema de 

geração de energia 
elétrica da região 

nordeste 

138.761.314,00 

Manter o sistema de 
geração de energia 
elétrica com nível de 
disponibilidade 
satisfatório ao 
atendimento à 
demanda, de modo a 
cumprir os contratos 
de venda de energia. 

12,04 

5107 – Ampliação 
do Sistema de 

Transmissão da 
334.869.573,00 

Ampliação do 
sistema de 
transmissão visando 

29,06 
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Região Nordeste atender à demanda 
de energia elétrica e 
os padrões de 
qualidade e 
confiabilidade 
exigidos. 

0807 – 
Investimentos das 
empresas estatais em 
infraestrutura de 
apoio 

4103 – Manutenção 
e adequação de 
ativos de 
informática, 
informação e 
teleprocessamento 
na Região Nordeste 

38.249.236,00 

Garantir a 
infraestrutura de 
informática e de 
telecomunicação 
necessária às 
atividades 
administrativas e à 
operação e 
ampliação do 
sistema Chesf 

3,31 

Total 69,31 

 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da ação de governo 4103 Manutenção e adequação de ativos de 
informática, informação e teleprocessamento na Região Nordeste. 
 
Fato 
 
No Relatório de Gestão da Entidade em 2012, consta informação sobre a execução 
financeira das atividades da ação no montante de R$ 38.249.236,00, com destaque para 
despesas com aquisição de equipamentos (desktops e notebooks), além de contratação 
de serviços realizados por fornecedores de softwares. 
 
Como destaque apresentam-se as atividades realizadas com vistas à implementação de 
melhorias no controle e monitoramento das instalações de transmissão da Chesf, 
conforme segue: 
 
 - Ampliação do Sistema Aberto de Supervisão e Controle - SAGE/SCS para integrar os 
recursos de supervisão de novas obras, destacando-se as subestações de SUAPE II e III, 
Brotas de Macaúbas, Natal II, Santa Rita II e Zebu II. 
 
 - Conclusão da modernização da rede de qualidade de energia da Chesf e da rede de 
medição de faturamento conforme solicitado no PMIS. 
 
Para efeito de avaliação da ação de governo, a equipe procedeu à análise de processos 
licitatórios e pastas de administração dos contratos delas decorrentes, tomados como 
amostra, efetuada de forma não probabilística, contemplando desde a aquisição de 
equipamentos (notebooks e desktops) até a contratação de serviços de desenvolvimento 
e modelagem de processos. 
 
A amostra de processos selecionada perfaz o montante de R$ 6.857.658,56, o que 
representa 17,93% do total executado da ação no exercício de 2012. 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da ação de governo 2D61-Reforços e melhorias no sistema de 
transmissão da região nordeste. 
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Fato 
 
Essa ação de governo tem por objeto a realização de reforços e melhorias nas 
instalações de transmissão, sobretudo subestações transformadoras de tensão, no sentido 
de modernizá-las e adequá-las aos padrões de qualidade exigidos para a prestação dos 
serviços de transmissão de energia elétrica. 
 
Para avaliação da ação levaram-se em consideração, principalmente, as atividades 
relativas às metas de substituição das proteções dos terminais das subestações, 
considerando as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 
virtude da ocorrência do desligamento de 04/02/11, que promoveu o isolamento de parte 
da Região Nordeste do Sistema Interligado Nacional. 
 
Para tal mister foi analisada amostra não probabilística no valor total de R$ 
19.617.618,54, representando 14,16% do total da despesa efetivamente executada em 
2012. Ademais, utilizaram-se informações e resultados das análises sobre atos de gestão 
que se referem a atividades de “retrofit”, ou seja, substituição de eventos existentes por 
outros dispositivos e equipamentos de tecnologia mais moderna, seja em face da 
obsolescência ou pelo fato de não atender mais as normas técnicas, no âmbito dos 
Planos de Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico – PMIS de 2005 e de 
2008, no sentido de averiguar o nível de alcance das respectivas metas. 
  
##/Fato## 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da ação de governo 12OR - Implantação do Parque de Geração 
Eólica de Casa Nova (BA). 
 
Fato 
 
A realização das despesas com a implantação do parque de geração eólica do município 
de Casa Nova teve como pressuposto a adjudicação à Chesf do objeto do Leilão nº 
007/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, procedimento licitatório 
que teve por escopo definir os titulares da autorização estatal dos serviços de geração de 
energia elétrica a partir de fontes alternativas. 
 
No exercício de 2012, foram executados R$ 148.370.336,00 do montante orçado para a 
ação governamental. A amostra construída de forma não probabilística adotou como 
referencial um dos contratos celebrados em virtude da aplicação da hipótese prevista no 
art. 32 da Lei nº 9.074/95, considerando que os preços correspondentes já haviam sido 
objeto de negociação entre a Chesf e seus parceiros privados no leilão, os quais restaram 
consignados no pré-contrato que antecedeu a chamada pública. 
 
Assim sendo, o processo de dispensa de licitação analisado, decorrente da contratação 
direta com registro no sistema sob o nº CD 90.2012.1220, no valor de R$ 8.941.414,67, 
para aquisição de cabos isolados de tensão 34,5 KV, para interligação dos aerogeradores 
entre si e entre estes e a subestação coletora, representa 6% do montante gasto em 2012 
com a ação governamental. 

  
 
 
 
##/Fato## 
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1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da ação de governo 4476 - Manutenção do Sistema de Geração 
de Energia Elétrica da Região Nordeste. 
 
Fato 
 
A ação governamental em tela visa à manutenção das instalações de geração de 
responsabilidade da Chesf, que tiveram os respectivos contratos de concessão 
recentemente renovados, em virtude dos termos da Medida Provisória MP nº 579/2012, 
posteriormente convertida na Lei nº 12.783/2013, tendo por objetivo último a redução 
no custo da energia elétrica no Brasil, estabelecendo um novo marco regulatório a 
respeito da comercialização de energia gerada pelas usinas. 
 
Foram adotados como amostra, selecionada de forma não probabilística, dois processos 
licitatórios para aquisição de cabos elétricos, cujos valores totalizam R$ 10.836.322,55, 
o que representa 7,81% do total de despesas efetivamente realizadas no exercício de 
2012 com atividades vinculadas a presente ação governamental. 
 
No Relatório de Gestão do exercício de 2012 merecem destaque as seguintes atividades, 
no âmbito do programa em tela: 
 
 - Modernização das unidades geradoras das Usinas Paulo Afonso I e II, no Estado na 
Bahia – As atividades compreenderam desde a tomada d’água até a sucção, sendo as 
principais atividades desenvolvidas, entre outras, a mudança da classe de isolamento 
dos geradores de B para F e a recuperação das 3 turbinas de Paulo Afonso I e 2 turbinas 
de Paulo Afonso II (unidades 2 e 4). Já foram concluídas as unidades 3 de Paulo Afonso 
I e as unidades 1 e 2 de Paulo Afonso II, estando em execução das unidades geradoras 2 
de Paulo Afonso I e nas unidades geradoras 2 e 3.  
 
 - Modernização das pontes rolantes das usinas Paulo Afonso I e III, no Estado da Bahia 
– Modernizados os seguintes equipamentos de elevação e transporte de carga: Duas 
pontes rolantes principais da casa de força da usina Paulo Afonso I; Duas pontes 
rolantes principais da casa de força da usina Paulo Afonso III; um pórtico rolante da 
barragem móvel (extravasor) de Moxotó; Três máquinas limpa-grades que atendem a 
tomada d’água das usinas Paulo Afonso I, II e III. 
 
 
##/Fato## 

1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Análise das atividades realizadas para o alcance das metas de substituição das 
proteções de terminais de subestações de 500 KV em 2012. 
 
Fato 
 
Em 04/02/2011, foram observadas ocorrências de perturbações nas instalações de 
transmissão sobre responsabilidade da Chesf, após as quais a Região Nordeste 
permaneceu, por cerca de quatro horas, isolada do Sistema Interligado Nacional, à 
exceção do Maranhão, Piauí e Sudoeste da Bahia, tendo como consequência a 
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interrupção de carga no valor de 7.363 MW, o que representa 82,8% do total da Região, 
fenômeno denominado vulgarmente “apagão”. 
 
Como consequência, no intuito de proceder à investigação das possíveis causas dos 
desligamentos da rede de transmissão, e de verificar o nível de aderência dos 
procedimentos da CHESF aos normativos vigentes, inclusive nas tentativas de 
restabelecer a energização dos terminais da rede, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL adotou procedimentos de fiscalização realizados nos Centros de 
Operação da Companhia, cujos resultados serviram de base para fundamentar a 
Notificação Técnica de 12/05/11, que culminou com a aplicação de multa à CHESF, na 
qualidade de concessionária dos serviços de transmissão de energia elétrica. 
 
Do ponto de vista das instalações existentes, a fiscalização da ANEEL ressaltou que, 
desde a edição do Plano de Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico – 
PMIS, através da Resolução Normativa-ANEEL nº 158, de 23/05/05, e aprovado 
posteriormente por meio da Resolução Autorizativa nº 758, de 07/12/06, já havia sido 
apontada a necessidade de substituição de sistemas de controle e proteção das 
subestações e módulos de geração por outros mais modernos, alguns em caráter de 
urgência. 
 
Como exemplos de instalações cujos sistemas de proteção e controle foram 
considerados insatisfatórios pela fiscalização da ANEEL, à época, tem-se as 
Subestações Luiz Gonzaga, relativamente ao terminal do segundo circuito, Paulo 
Afonso IV e Recife II, todas de 500 KV, para as quais a Agência prescreveu o seguinte: 
“Revitalização necessária: Substituição dos relés GE-Mod III obsoletos em 6 terminais 
de linhas de 500 KV. Justificativa: Os relés já não atendem mais aos requisitos 
operacionais do sistema elétrico da Chesf, por serem lentos e já apresentarem 
desempenho não satisfatório face a falhas materiais.” 
 
No sentido de atender o disposto na Resolução Autorizativa nº 758/2006, publicada no 
Diário Oficial da União de 15/12/06, em função da qual a ANEEL havia pontuado que 
as providências de modernização, para algumas instalações, teriam de ser tomadas 
imediatamente, a CHESF iniciou a substituição dos equipamentos e sistemas de 
proteção e controle nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, a exemplo 
dos terminais das linhas de transmissão (LT's) Olindina/Camaçari, Olindina/Paulo 
Afonso IV, Olindina/Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga/Sobradinho, São João do Piauí/Boa 
Esperança e São João do Piauí/Sobradinho. 
 
Os investimentos em termos de "retrofit" das cadeias de proteção das instalações de 
transmissão devem ser compreendidos como um universo de eventos mais abrangente 
do que o próprio PMIS 2005, de maneira que o Plano de Modernização das Instalações 
de Interesse Sistêmico, em termos de eventos de substituição das cadeias de proteção 
dos terminais de linhas do nível de tensão 500 KV, apresenta-se hoje como concluído 
em todas as metas. 

Dessa forma, metas de "retrofit" de cadeias de proteção de instalações de 500 KV, não 
fixadas no PMIS 2005, conforme Resolução Autorizativa nº 758, de 07/12/06, passaram 
a ser tratadas em contratos recentemente firmados pela Chesf, como é o caso do CTNI 
92.2012.5440.00, tendo por objeto a elaboração e implantação de projetos executivos de 
Medição, Proteção, Controle, Comando, Supervisão de Regulação - MPCCSR em 
Entradas de Linhas de 500 kV nas subestações Angelim II, Camaçari II, Jardim, Luiz 
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Gonzaga, Messias, Paulo Afonso IV, Recife II, Sobradinho, Teresina II e Xingó, com 
vigência inicialmente prevista até 27/08/2015. 

Segundo informações da CHESF, em sede de apresentação de justificativas aos 
apontamentos da Notificação nº 054/2011-SFE/ANEEL, por meio da CE-PR nº 
174/2011, de 03/06/11, em virtude dos desligamentos de 04/02/2011, já haviam sido 
substituídas ou instaladas cadeias de proteção nas tecnologias compatíveis com as 
exigências dos Contratos de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica, tendo a 
CHESF por concessionária dos serviços, até aquele momento, nos seguintes 
quantitativos de terminais de linhas de transmissão: 

Níveis de tensão Terminais em operação Terminais Digitalizados % 
500 KV 61 24 39,3 
230 KV 296 180 60,8 
Total 357 204 57,1 

Com o objetivo de obter informações atualizadas até dezembro de 2012, com respeito 
ao quantitativo de terminais de subestações digitalizados por nível de tensão, a CHESF, 
através da Superintendência de Projetos e Construção de Linhas de Transmissão – SPT, 
por meio de correspondência eletrônica datada de 08/03/13, apresentou o seguinte 
quadro consolidado, em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201305430-01: 

Níveis de tensão Terminais em operação Terminais Digitalizados % 
230 KV 324 225 69,44 
500 KV 62 37 59,68 
Total 386 262 67,88 

Observe-se que houve a entrada em operação, no exercício de 2012, de mais 28 
terminais de linhas de transmissão de 230 KV, bem como mais um terminal no nível de 
tensão de 500 KV, de maneira que essas novas instalações já tiveram em sua concepção 
o funcionamento mediante supervisão, controle e proteção por meio de sistemas 
digitais. Esses fatos demonstram que a política de modernização de instalações em 
termos de digitalização das proteções vem sendo aplicada já nas novas subestações de 
linhas recentemente energizadas. 

Por oportuno, também foram informadas as ações realizadas em 2011 e 2012 em termos 
de substituição das proteções pelas de tecnologia digital, de modo que os resultados 
obtidos nesses dois exercícios podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

 Nível de Tensão Terminais em 
operação (A) 

Terminais 
digitalizados em 2011 
e 2012 (B) 

Percentual em relação 
ao total em operação 
(B/A *100) 

230kV 324 21 6,48 
500kV 62 8 12,90 
Total 386 29 7,51 

Essas informações evidenciam que ainda há número significativo de instalações de 
transmissão que necessitam de modernização, no que se refere às funções de MPCCSR 
(medição, proteção, comando, controle, supervisão e regulação), tendo em vista 
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minimizar os riscos de ocorrências de falhas operacionais que possam ocasionar 
desligamentos da rede elétrica de potência, gerando transtornos para a população, e 
prejuízos para o faturamento da Chesf. Entretanto, urge lembrar que, em termos de 
PMIS 2005, as instalações de 500 KV já tiveram suas metas de "retrofit" integralmente 
implementadas. 

Em termos de ações de substituição das proteções de terminais de linhas por sistemas de 
tecnologia digital em MPCCSR (medição, proteção, comando, controle, supervisão e 
regulação), a política de aquisições de serviços de engenharia dos últimos quatro anos 
demonstra que a Chesf vem avançando nessa área, tendo em vista a modernização das 
instalações de transmissão. 

Na tabela a seguir encontram-se as informações sobre os contratos de "retrofit" com a 
quase totalidade desses instrumentos ainda vigentes em 2013 (tiveram vigência em 
2012), o que indica serem os fornecimentos dessa natureza dotados de relativa 
complexidade, demandando a fixação de cronogramas que ultrapassam mais de três 
exercícios financeiros: 

Contratos Objeto Valor (R$) Data Final de 
Vigência previsto 

CTNI902010379000 Sistema Digital MPCCSR SE Jaguarari 1.173.773,00 30/08/2012 

CTNI902008236000 
Sistema MPCCSR e sistema de supervisão 
local - SE Bom Nome 7.763.548,50 30/10/2012 

CTNI902010381100 Sistema Digital MPCCSR SE Joairam 181.074,16 17/05/2013 

CTNI902010377100 Sistema Digital MPCCSR SE Banabuiu 421.375,18 30/07/2013 

CTNI902010403000 Sistema Digital MPCCSR SE Jardim II 597.000,00 30/07/2013 

CTNI902010376100 Sistema Digital MPCCSR SE Catu 425.730,17 30/01/2014 

CTNI902010400000 
Sistema Digital MPCCSR SE Bom Jesus da 
Lapa 740.000,00 16/03/2014 

CTNI922008177000 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE 
AUTOMAÇÃO microprocessados para 
MPCCSR da SE Boa Esperança - PI 

1.936.696,69 17/04/2014 

CTNI902010405000 Sistema Digital MPCCSR SE Milagres 312.238,08 30/04/2013 
CTNI902010405100 Sistema Digital MPCCSR SE Milagres 282.761,92 30/04/2013 

CTNI902011890000 Painéis para modernização de sistemas 
MPCCSR de CS 2.300.000,00 06/11/2013 

CTNI902003232000 Sistema Digital de MPCCSR do complexo 
de Paulo Afonso 41.151.922,38 28/03/2014 

CTNI902010376000 Sistema Digital MPCCSR SE Catu 524.668,83 30/10/2013 
CTNI902010387000 Sistema Digital MPCCSR SE Sobral III 607.840,56 30/12/2013 
CTNI902010382100 Sistema Digital MPCCSR SE Picos 735.205,11 30/12/2013 
CTNI902010382000 Sistema Digital MPCCSR SE Picos 969.794,89 30/12/2013 

CTNI922009300000 
Modernização e digitalização do Sistema 
MPCCSR da UHE Boa Esperança e SE 
associada 

52.806.776,68 15/03/2014 

CTNI902010380000 Sistema Digital MPCCSR SE Juazeiro II 589.355,34 30/12/2014 

CTNI902010393000 Sistema Digital SE Gov. Mangabeira 2.665.000,00 30/12/2014 

CTNI902010362000 Sistema Digital SE Pituaçu 945.000,00 30/01/2013 

CTNI902010377000 Sistema Digital MPCCSR SE Banabuiu 864.900,52 30/07/2013 

CTNI902010375000 Sistemas digitais SE Paraíso/Currais Novos 2.250.358,53 31/12/2013 
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II/Santa Cruz II 

CTNI902011474000 Sistemas digitais em MPCCSR 2.425.532,50 30/06/2013 

Para a efetivação da modernização dos sistemas de proteção e controle dos terminais 
das subestações de responsabilidade da Chesf, faz-se necessária a alocação de esforços 
em diversas etapas, que compreendem, por exemplo, para sistema digital de proteção de 
barra de 230 KV, os seguintes serviços: detalhamento do projeto de MPCCSR; 
Treinamento; montagem e supervisão da montagem; comissionamento; apoio à 
integração; operação assistida; e instalação e parametrização do SAGE, para cada item 
de fornecimento relativo a sistemas digitais especificados nos objetos contratuais. 

  
##/Fato## 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Atraso na implementação das metas do Plano de Modernização das Instalações de 
Interesse Sistêmico - PMIS 2008, sendo que somente foram implementados 48,39% 
dos eventos previstos. 
 
Fato 
 
As metas relacionadas à substituição das proteções dos terminais de linhas de 
transmissão das subestações de responsabilidade da CHESF, elencadas no Anexo II do 
Plano de Modernização das Instalações de Interesse Sistêmico – PMIS 2008, aprovado 
por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.040, de 11/08/2009, cujos eventos 
foram definidos como melhorias no sistema elétrico de potência, tiveram sua 
implementação fixada pelo prazo de 48 meses, a partir da data de publicação do citado 
normativo da Agência Reguladora. 
 
Urge ressaltar, por oportuno, que o quantitativo de eventos previstos nos anexos do 
PMIS 2008, seja no conceito de melhorias (na forma do artigo 3º da Resolução 
Normativa ANEEL Nº 158/2005, posteriormente revogada pela Resolução Normativa 
nº 443, de 26/07/11), seja através do enquadramento na definição de reforços no sistema 
elétrico (art. 4º do mesmo diploma normativo), é superior aos quantitativos dos eventos 
objeto da presente análise. 
 
Nesse particular, a CHESF informou que foram fixados 358 eventos no PMIS 2008, 
tendo sido concluídos até o momento 151, cancelados 46, restando a implementação de 
139 deles. Nas metas de melhorias do sistema de transmissão estão previstos, por 
exemplo, substituição de determinados disjuntores de subestações da rede de 
responsabilidade da CHESF. É possível concluir, portanto, que em termos de eventos do 
PMIS 2008 foram cumpridos apenas 48,39% do total, considerando que o prazo 
máximo fixado na Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.040, de 11/08/2009, havia sido 
de quatro anos. 
 
Em face desses parâmetros, verifica-se que a Chesf teria até meados de setembro de 
2013 para implementar as metas do PMIS 2008 que guardam relação com as ações de 
substituição das proteções por equipamentos de tecnologia digital. Os números a seguir 
apresentados permitem uma visualização geral sobre as metas do Plano, devendo ser 
entendidas como prioritárias pela ANEEL os eventos de substituição das proteções dos 
terminais das subestações: 
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Total de eventos de 
retrofit (substituição 
das proteções) 

Total de eventos de 
retrofit ainda em 
andamento 

107 41 

 
 
Como é possível observar, o prazo de implementação de 48 meses não será cumprido, 
considerando que ainda se encontram pendentes diversas metas, consistindo em serviços 
de modernização das proteções de subestações no nível de tensão 230 KV: 
 

Status dos eventos de retrofit no PMIS 2008 

Em 
comissionamento Concluído 

Previsão do 
início do 

projeto em 
maio 2013 

Previsão do 
início do 

projeto em 
julho de 

2013 

Em montagem Total 

01 66 23 14 3 107 

 
 
Da análise dos quantitativos ora elencados, tem-se que restam 41 eventos de 
digitalização das proteções para a tecnologia em MPCCSR – Medição, proteção, 
controle, comando, supervisão e regulação, cujo prazo de implementação encerrar-se-á 
em setembro de 2013. Esse passivo representa 38,32% do total de metas de 
modernização das proteções das instalações constantes do Plano. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor de Engenharia de Construção da Chesf, responsável pela direção das 
atividades de engenharia e instalação de componentes do sistema eletroenergético da 
Companhia, não atingiu as metas do PMIS 2008, apresentando justificativas para a falha 
não embasadas por meio de documentação, tais como intempestividade no atendimento 
aos pedidos de desligamento de rede pelo ONS para realização dos eventos, com vistas 
ao cumprimento do cronograma vigente, bem como dificuldades na realização de 
procedimentos licitatórios. 
 
Falhas nos controles internos relativos ao gerenciamento e monitoramento da 
implementação de metas de modernização das instalações de potência da rede de 
transmissão da Chesf.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Através de mensagem eletrônica de 02/05/13, a Chesf apresentou esclarecimentos para 
os apontamentos da Exposição dos fatos 201305430, nos seguintes termos: 
 
"Como se sabe as dificuldades envolvidas com projetos de grande porte de empresas 
estatais tem a necessidade de aplicação da lei 8.666, associados a questões de 
especificidades desse tipo de trabalho, constata-se que nem sempre as licitações têm 
êxito ocorrendo com frequência à ausência de proponentes. Ressalte-se também que o 
mercado está extremamente aquecido ocasionando mais dificuldades nas contratações. 
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No que se refere aos retrofit existe ainda algumas dificuldades com respeito à 
implementação das adequações no sistema em função das necessidades de 
desligamentos de linhas de transmissão. Registra-se que as programações dependem de 
conveniências operacionais ditadas pelo ONS. 
 
Vale salientar que essas programações consideram também aspectos associados à 
liberação de equipamentos em período de eventos de Copa das Confederações, o que 
impedirá qualquer intervenção de porte no sistema que atende às cidades sede. 
 
Em função dos aspectos mencionados a programação de conclusão dos retrofit 
incluídos no PMIS 2008, deverá se concluir até maio de 2014, devendo haver um atraso 
em torno de nove meses, o que não pode ser considerado significativo considerando 
ainda que a quantidade de eventos previsto para a Chesf no PMIS 2008 num total de 
332 itens. 
 
É importante observar o esforço que a Chesf tem feito para o cumprimento das metas 
estabelecidas nas Resoluções autorizativas associadas aos PMI que envolve um 
montante de 702 eventos." 
 
Adicionalmente, por intermédio da Correspondência Interna CI SPT nº 050/2013, de 
14/08/13, a Chesf apresentou esclarecimentos para os apontamentos do item 1.2.1.2 do 
Relatório Preliminar de Auditoria nº 201307762, nos seguintes termos: 
 
“Constatação de auditoria 1.2.1.2: 
"Atraso na implementação das metas do Plano de Modernização das Instalações de 
Interesse Sistêmico - PMIS 2008, sendo que somente foram implementados 48,39% dos 
eventos previstos. " 
 
Recomendação 1: 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. 
 
Resposta: 
Sobre as justificativas para os atrasos nas obras, podemos listar os seguintes 
problemas principais vivenciados durante as ações visando o atendimento aos prazos 
de implantação das obras relacionadas em todas as resoluções: 
 
Elevado quantitativo de obras do PMIS; 
 
Simultaneidade de datas para cumprimento dos diversos eventos; 
 
Como todas as obras são em instalações em operação, tivemos muitos problemas com 
obtenção dos desligamentos, juntos ao ONS, necessários para implantação das 
mesmas; 
 
Cancelamentos de intervenções programadas e previamente autorizadas, tanto pelo 
ONS quanto pelas Concessionárias; 
 
Grande quantidade de atividades em uma mesma instalação, que obrigatoriamente 
teriam que ser executadas de forma seqüenciada. Exemplificando, podemos citar a 
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atividade de substituição de 17 disjuntores de 69 kV na SE Cotegipe, onde devido a 
restrições do sistema elétrico, só pode ser feito um disjuntor por vez. Similarmente, 
podemos citar também as atividades de substituição de chaves seccionadoras e TC 's de 
69 kV nas SE 's Delmiro Gouveia e Fortaleza; 
 
Desdobramento de atividades, que, a princípio são de pequena complexidade. 
 
Exemplificando, podemos invocar novamente a atividade de substituição de 17 
disjuntores de 69 kV na SE Cotegipe. Embora o objetivo principal seja a troca do 
disjuntor, observamos que, como o disjuntor a serem substituídos tem TC 's de bucha, 
este fato implica em instalação de TC's externos, que conseqüentemente, redundam na 
necessidade de realocação dos pára-raios e, eventualmente, de uma chave 
seccionadora. Em resumo, o que aparece apenas como a substituição de um 
equipamento, na pratica significa quase na implantação de uma nova entrada de linha; 
 
Bloqueio das intervenções programadas, por parte do ONS, durante a Copa das 
Confederações, no mês de junho, além dos atrasos normais dos dias de paralisação, 
implicaram em necessidade de análise/negociação de "claims" em decorrência da 
ociosidade das equipes contratadas; 
 
Devido ao mercado se encontrar extremamente aquecido, tivemos vários processos 
licitatórios fracassados, tanto para fornecimento de equipamentos/sistemas de 
MPCCSR, quanto para prestação de serviços de obras civis e montagem 
eletromecânica; 
 
Ainda devido ao aquecimento do mercado, os cumprimentos dos prazos contratuais 
para entrega dos equipamentos e sistemas rotineiramente não foram atendidos.  
 
Quanto à recomendação, informamos que a Chesf implantou a partir de agosto/2012 
sistemática para monitoramento das obras constantes no PML com elaboração de um 
sistema de suporte ao gerenciamento e avaliações mensais através de reuniões para 
avaliação de todas as obras, e contratou o retrofit de todas as cadeias de proteção de 
230 KV que ora operam em seu sistema e que ainda não contemplam tecnologia digital. 
Os referidos serviços encontram-se em execução com previsão de conclusão para 
DEZ/2014 (última cadeia de proteção). 
 
Conclusão: pelo acima exposto fica evidenciado que a Chesf implantou um sistema 
de gerenciamento/acompanhamento adequado e tomou as providências necessárias 
para retrofit das cadeias de proteção de seu sistema afim de aumentar sua segurança 
operacional.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas da Entidade têm a pretensão de explicar os motivos dos atrasos na 
implementação dos eventos do PMIS 2008, entretanto, sem demonstrar, através de 
documentação comprobatória, por exemplo, as ocorrências de pedidos de desligamento 
da rede de transmissão efetuados junto ao Operador Nacional do Sistema – ONS que 
não foram tempestivamente respondidos, ou mesmo a apresentação do elenco de 
procedimentos licitatórios que não obtiveram sucesso na contratação, e seus prováveis 
impactos no cronograma de implantação dos respectivos eventos, considerando o tempo 
médio demandado para realização de novos certames com idênticos objetos nessa área 
de proteção de circuitos de subestações. 
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Considerando a elaboração e utilização do sistema de suporte ao gerenciamento do 
passivo de eventos de “retrofit” de proteção, bem como a realização mensal de reuniões 
de avaliação, surgem as condições para que a Entidade permaneça, até que se ultime a 
implementação de todas as metas previstas, no mister de monitorar o respectivo 
cronograma, com previsão de conclusão até dezembro de 2014, tendo em vista 
minimizar os riscos de desligamentos de rede em face da obsolescência dos 
equipamentos de proteção que necessitam ser substituídos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Permanecer no mister de 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. 
 
 
1.2.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Análise dos resultados quantitativos e qualitativos - Ambiente de negócios. 
 
Fato 
 
Para efeito de coleta de informações sobre o ambiente de negócios da Chesf, 
notadamente no que se refere aos investimentos em Sociedades de Propósito Específico 
– SPE, em princípio, tomaram-se por base as informações constantes do Relatório de 
Auditoria Interna nº 04/2012, de 12/03/12, que teve por escopo os investimentos da 
CHESF em SPE no exercício de 2011, podendo ser destacadas do mesmo as seguintes 
observações: 
 
a) Os investimentos em SPE da CHESF, até o terceiro trimestre de 2011, já haviam 
alcançado o montante de R$ 1.244.121.000,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e quatro 
milhões, cento e vinte e um mil reais), correspondentes a 14 Sociedades de Propósito 
Específico responsáveis pela execução de diversos empreendimentos, tendo crescido 
substancialmente a partir de 2008; 
 
b) A CHESF tem participações que variam de 12% a 49% nas SPE's de transmissão e 
geração, com destaque para Interligação Elétrica do Madeira S.A., no segmento de 
transmissão, com R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) de capital autorizado, sendo 
a CHESF responsável pelo aporte de 24,5% do valor em ações; a ESBR Participações 
S.A., no segmento de geração, com R$ 12.000.000.000,00 de capital autorizado, sendo 
20% da CHESF; e Norte Energia S.A., com R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), 
também no segmento de geração, sendo a CHESF responsável por 15,1% dos 
investimentos; 
 
c) A auditoria interna pontuou que as responsabilidades dos membros do Conselho 
Fiscal e de Administração, que viessem, no âmbito das SPE, representar os interesses da 
CHESF, não estariam devidamente definidas em normativo da própria CHESF; 
 
d) Aquele órgão de auditoria ainda ponderou que, em face de não ter restado 
evidenciado o recebimento dos relatórios mensais de acompanhamento da Eletrobrás, 
acerca do desenvolvimento de cada empreendimento, a CHESF teria de aprimorar os 
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mecanismos de arquivamento desses documentos, como forma de promover o efetivo 
acompanhamento da evolução dos investimentos das SPE. 
 
Através de mensagens eletrônicas, a CHESF enviou respostas aos questionamentos e 
pedidos de informações constantes da Solicitação de Auditoria nº 201207922/04. Da 
documentação apresentada, destacamos as seguintes informações: 
 
a) No que se refere à normatização, a CHESF apresentou o documento denominado 
"Manual do Conselheiro", por meio do qual são definidas as responsabilidades e 
prerrogativas dos membros do Conselho de Administração das Sociedades de Propósito 
Específico - SPE, que atuam como representantes da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco. 
 
Destaquem-se, nesse documento, as orientações que se seguem: 
 
"Os representantes da CHESF devem solicitar a criação de um plano de trabalho, bem 
como de um programa de atividades do Conselho de Administração, com o propósito 
de analisar a orientação geral dos negócios da SPE sob o aspecto do plano estratégico, 
verificando a compatibilidade entre a execução do plano com as diretrizes constantes 
no Plano Estratégico da CHESF." 
(...) 
Comunicar, tempestivamente, à CHESF qualquer indício de irregularidade ou 
descumprimento das normas legais e adotar medidas ou iniciativas que, a seu juízo e 
observados os limites de sua competência, auxiliem os órgãos de controle envolvidos. 
(...) 
Encaminhar à área de acompanhamento dos conselheiros da CHESF ao final de cada 
exercício e ao final de seu mandato, quando não coincidentes, relatório de ação de sua 
atuação como conselheiro, destacando os fatos relevantes ocorridos no período, bem 
como uma avaliação da gestão da empresa onde atuou como conselheiro." 
 
b) Os empreendimentos do segmento de geração encontram-se, segundo dados 
fornecidos pela CHESF, nos seguintes percentuais de execução: 
 

SPE CNPJ Empreendimento % executado do 
empreendimento 

 

Previsão de Conclusão 

 

Energética Águas 
da Pedra S.A 

08.768.414/0001-77 Usina Hidrelétrica 
Dardanelos – Rio 

Aripuanã 

100% UHE em operação, desde 
Ago/2011 

ESBR 
Participações 
S.A. 

10.338.314/0001-52 Usina Hidrelétrica Jirau 
– Rio 

Madeira 

76,9%, até 30/06/2012 1ª Un.  : 01/01/2013 

50ª Un.: 01/03/2015 

Norte Energia 
S.A. 

12.300.288/0001-07 Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte – 

Rio Xingu 

10,8%, até 30/06/2012 UHE Pimental:           (CF 
complementar) 

 1ª Un.: 28/02/2015 

6ª Un. : 31/12/2015 

  

UHE Belo Monte:       (CF 
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Principal): 

1ª Un.   :31/03/2016  

18ª Un.:30/01/2019 

  
 
c) No que tange aos aportes de recursos por parte da CHESF, segundo os percentuais de 
suas participações nas Sociedades de Propósito Específico - SPE, foi possível identificar 
o que segue: 
 
c.1) Manaus Transmissora de Energia S.A. - apesar de consignado o aumento do capital 
social subscrito em R$ 87.000.000,00, de modo a registrar no Estatuto Social o novo 
capital, qual seja, R$ 846.125.000,00, segundo ata da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 23/07/12, não foi ainda comunicada formalmente às sócias em quais datas 
devem ocorrer as chamadas para aporte de capital. A participação da CHESF nessa SPE 
é de 19,5%, pelo que se infere o valor do montante a ser integralizado pela Companhia, 
referente ao primeiro aumento de capital do exercício de 2012: R$ 16.965.000,00 
(dezesseis milhões e novecentos e sessenta e cinco mil reais). 
 
Em 02/08/12 foi realizada nova reunião do Conselho de Administração, tendo sido 
deliberado acerca de novo aumento do capital social no montante de R$ 
122.000.000,00, passando o capital integralizado para R$ 968.125.000,00. Na respectiva 
ata, determinou-se que as subscrições deveriam acontecer até 17/08/12, na proporção 
das participações dos acionistas. A CHESF, como tem obrigação para com a SPE no 
percentual de 19,5%, deve contribuir com R$ 23.790.000,00. 
 
c.2) ESBR Participações S.A. - segundo as comunicações oficiais da Sociedade de 
Propósito Específico em questão, dirigidas à CHESF, são três as parcelas para aporte de 
recursos tendo em vista o cumprimento das obrigações quanto à integralização do 
capital segundo sua participação, que é de 20%: 
 

SPE Capital 
autorizado 

total (R$ mil) 

Participação da 
CHESF 

Capital 
integralizado total 
CHESF 2012 (R$) 

Documentos de 
suporte 

ESBR Participações S.A. 12.000.000 20% -R$ 56.000.000,00, 
em 16/02/12; 

 -R$ 96.000.000,00, 
em 25/05/12. 

 -R$ 62.000.000,00, 
em 25/08/12. 

-PM/EO 172/2012, de 
01/02/12; 

 -PM/EO 873/2012, de 
08/05/12; 

 - PM/EO nº 
1541/2012, de 
03/08/12. 

 
 
É possível verificar, pela leitura do teor dos comunicados oficiais da SPE à CHESF, que 
o cronograma de aportes de recursos tende a acompanhar o ritmo de execução das obras 
do empreendimento de geração de energia hidro elétrica em construção. 
 
c.3) Já a SPE Interligação Elétrica do Madeira S.A., CNPJ nº 10.562.611/0001-87, 
autorizou o aumento do capital social, por meio de seu Conselho de Administração, na 
90ª Reunião Extraordinária, de 09/02/12, no montante de R$ 96.000.000,00, já 
determinando, na própria ata, o total de capital a integralizar por acionista. No caso da 
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CHESF, coube à Companhia, no dia 27/02/12, a subscrição e integralização do valor de 
R$ 23.520.000,00. 
 
No mesmo sentido, em reunião realizada aos 24/07/12, conforme ata da 103ª reunião do 
Conselho de Administração da SPE, foi autorizado o aumento do capital social, no 
montante de R$ 80.000.000,00. Como esse valor dependeria de liberação de recursos do 
FNO – Fundo Constitucional do Norte, a integralização do capital foi fixada no seguinte 
cronograma, sujeito a alteração posterior: R$ 20.000.000,00 para 06/08/12 e R$ 
60.000.000,00 para 13/08/12. 
 
A Interligação Elétrica do Madeira S.A. é responsável pelo empreendimento do 
segmento de transmissão denominada LT Coletora Porto Velho - Araraquara II nº 01, 
em corrente contínua, +/-600KV, além da estação retificadora nº 02 CA/CC 500 KV +/-
600 KV - 3.150 MW, e Estação inversora nº 02 CC/CA+/-600KV/500KV-2.950MW. 
 
d) Foram disponibilizadas informações sobre os resultados obtidos pelas SPE's até o 
encerramento do exercício de 2011, nas quais a CHESF tem participação. No caso das 
sociedades de propósito específico, cujos empreendimentos ainda não foram concluídos, 
o resultado, quando do encerramento do exercício, foi calculado com base no método da 
equivalência patrimonial. 
 
Tais informações são a base para verificação do retorno dos investimentos da CHESF 
nessas sociedades. 
 
A título de exemplo, cite-se o resultado, até novembro de 2011, da Interligação Elétrica 
do Madeira S.A., cujo empreendimento de transmissão sob sua responsabilidade deverá 
estar concluída no final deste exercício. Segundo informações da CHESF, o lucro 
líquido acumulado foi de R$ 44.376.000,00, que correspondeu para a CHESF um 
resultado positivo por equivalência patrimonial de R$ 10.872.000,00. 
 
Nesse sentido, a ESBR Participações S.A. registrou, no período de janeiro a novembro 
de 2011, um prejuízo líquido de R$ 18.230.000,00, considerando que as despesas com 
pessoal, administradores e serviços de terceiros suplantaram a receita operacional bruta. 
Com isso, a CHESF registrou, também pelo método da equivalência patrimonial, um 
resultado negativo no valor de R$ 3.646.000,00. 
 
O início da operação de sua primeira unidade de geração está prevista para janeiro de 
2013. 
  
##/Fato## 

1.2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Aquisição de equipamentos de hardware (notebooks) cujas especificações técnicas 
não foram justificadas em face de necessidades a serem atendidas no âmbito da 
Chesf, e sem a correspondente demonstração de que não haveria outra solução 
mais econômica para renovação do parque tecnológico. 
 
Fato 
 
Em análise ao Processo referente à adesão a Ata de Registro de Preços – RP 
90.2012.0850, que trata da aquisição de computadores portáteis (notebooks), foi 
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verificado que as justificativas apresentadas para a compra dos equipamentos de 
informática não indicaram em virtude de que necessidades da Unidade Jurisdicionada - 
UJ deveriam ser exigidas as especificações técnicas consubstanciadas no modelo 
descrito na Ata de Registro de Preços nº 014/2011, do Tribunal de Contas da União - 
TCU. 
 
A aquisição em tela ocorreu com base nas especificações técnicas do Termo de 
Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 51/2011, de 12/08/11, que deu 
origem à Ata de Registro de Preços nº 014/2011 – TCU. Dessa forma, os detalhes do 
fornecimento podem ser relacionados de forma sucinta, conforme segue: 
 

• Objeto: fornecimento de 250 computadores ao custo unitário de R$ 3.980,00. 
• Valor total do contrato: R$ 995.000,00 
• Modelo do equipamento: HP ELITEBOOK 2560P 
• Especificação do Modelo: Processador Intel Core i5; 2.5Ghz; 4GB RAM DDR3 

1333Mhz; HD SATA 500GB; Tela 12.5 polegadas; Resolução 1366x768; Peso 
2kg. 

 
Depreende-se da especificação do equipamento, que se trata um notebook de dimensões 
reduzidas (tela de 12.5 polegadas), leve, extremamente portátil e com capacidade de 
processamento equivalente ao de modelos com telas maiores.  
 
De fato, o termo de referência do TCU exige que o equipamento apresente tela com 
tamanho compreendido entre 11 e 13,3 polegadas, para atender às suas necessidades. 
Entretanto, não restou demonstrada a vantagem da adesão à ata de registro de preços do 
Tribunal, tendo a CHESF, para aquisição dos referidos equipamentos, apresentado 
justificativas no sentido da necessidade de renovação do parque tecnológico da 
Companhia, e não tendo por base aplicações específicas que demandassem um notebook 
de tamanho reduzido. 
 
A correspondência interna nº DAGR 051/2011, de 21/11/11, apresenta como 
justificativa para a aquisição via adesão a ata de registro de preços o que segue:  
 
“2. Justificativa para a Aquisição: 
Para atender a necessidade de atualização da plataforma de microcomputadores da 
ELETROBRAS-CHESF, ação prevista no Planejamento do DAGR, rotina setorial 00.01 
– “Gestão do HW (equipamentos e componentes) da camada cliente de TI, que prevê a 
adoção de politicas que assegurem a renovação com base da obsolescência, além da 
permanente adequação dos recursos computacionais aos perfis usuários.” 
 
Por outro lado, o Acórdão n. 1.558/2003-TCU-Plenário, item 9.3.11, afirma: “(...) ao 
proceder à licitação de bens e serviços de informática, elabore previamente minucioso 
planejamento, realizado em harmonia com o planejamento estratégico da unidade e 
com o seu plano diretor de informática (...)”. 
 
Embora exista correlação entre a aquisição de computadores e os objetivos estratégicos 
da unidade, que preveem a renovação com base na obsolescência e adequação aos perfis 
usuários, não restou demonstrada a existência de perfis usuários da Chesf que 
demandem 250 destes equipamentos, com custo unitário de R$ 3.980,00. 
 
Não se verificou no processo, tampouco, minucioso planejamento que pudesse 
caracterizar a necessidade de tamanha portabilidade em um equipamento de dimensões 
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reduzidas. Com relação à especificidade do equipamento adquirido, o atendimento a 
demandas de diversos setores com perfis usuários heterogêneos descaracteriza, em 
princípio, a necessidade de aquisição dos notebooks com as configurações propostas.  
 
Ademais, a pesquisa de preços realizada foi focada nas possibilidades de adesão a atas 
de registro de preços de outros órgãos públicos, cujas propostas de fornecimento 
elencavam equipamento similar ao que foi adquirido pelo Tribunal de Contas da União 
na Ata RP nº 14/2011, com dimensões e peso reduzidos em relação a computadores 
portáteis de configurações de máquina similares no mercado (capacidade de 
processamento, memória volátil – RAM, memória de disco rígido – HD, etc.). 
 
Através desses expedientes, não foi possível a identificação de diferentes soluções que 
pudessem  atender aos requisitos da contratação através de capacidades alternativas do 
mercado. Ou seja, a Administração prescindiu da aferição da existência de 
computadores portáteis que pudessem atender às necessidades dos colaboradores da 
Chesf, com configurações e capacidades equivalentes. 
 
Importante ressaltar ainda que, após aprovação da solicitação de adesão à ata de registro 
de preços RP nº 14/2011 do TCU, a Chesf arguiu a empresa responsável pelo 
fornecimento dos equipamentos ao Tribunal, conforme Ofício DCC-031/2011, de 
06/12/11, se a mesma teria a capacidade de atender à demanda de 500 unidades do 
produto HP ELITEBOOK 2560P NOTEBOOK PC, ou seja, além da aquisição de 250 
notebooks que ocorreram no âmbito do RP Chesf 90.2012.0850, a Companhia tem a 
pretensão de adquirir mais 250 unidades. 
 
Com o intuito de avaliar a adequação da justificativa da contratação, no que se refere às 
reais demandas a serem atendidas, foi solicitado à Superintendência de Tecnologia da 
Iinformação - STI que procedesse ao levantamento dos colaboradores da Companhia 
contemplados com os novos equipamentos, com a especificação dos respectivos setores 
e divisões administrativas em que os destinatários se encontram lotados. 
 
Desse levantamento, é possível concluir que não há uma correlação entre as 
especificações técnicas exigidas para o fornecimento dos notebooks e as funções 
administrativas e técnicas para as quais se destinam, dado que foram distribuídos para 
diversas divisões, de modo a atender perfis heterogêneos entre si, conforme é possível 
visualizar do quadro exemplificativo a seguir: 
 
 

Patrimônio Localização Usuário 
Matrícula 

Órgão 

177301 Salvador 187674 Administração Regional de Salvador - ASV 

177391 Sede Bloco C, Sala 306 225894 Auditoria Interna 

177260 Sede Bloco A, Sala 315 215970 Coordenadoria de Relações Institucionais – 
CER 

177305 Sede Bloco D, Sala 305 110671 Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial 
e Gestão de Riscos - CSR 

177268 Sede Bloco C, Sala 222 109770 Departamento de Estudos para Comercialização 



 

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

53 

de Energia Elétrica - DCE 

177348 Anexo 1 – Bloco B, 
sala 15 

094633 Divisão de Construção e Montagem de 
Subestações – DECS 

177376 Sede Bloco D, Sala 307 218618 Departamento Jurídico - DJU 

177396 Sede Bloco C, Sala 223 220663 Departamento de Meio Ambiente 

177387 DRFP P Afonso 037699 Divisão Regional Econômico-Financeira de 
Paulo Afonso 

177333 Sede Bloco C, sala 118 236268 Departamento de Sistemas de Informação – DSI 

177416 Usina Sala Engenheiros 115932 Serviço de Manutenção de Subestações de 
Paulo Afonso - SPMS 

177385 Sede Bloco B, sala 204 176192 Coordenadoria de Planejamento Empresarial, 
Pesquisa e Inovação - CPP 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Adesão à ata de registro de preços de outro órgão sem que restasse caracterizada a 
necessidade de aquisição de computadores pessoais com as mesmas configurações 
técnicas. O Gerente da Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Cliente – 
DAGR elaborou justificativa técnica inconsistente, sem a definição dos perfis dos 
usuários, bem como elaborou a requisição do material para a adesão a ata de registro de 
preços do Tribunal de Contas da União. A Superintendente de Tecnologia da 
Informação não planejou adequadamente as aquisições de equipamentos de hardware, 
no que se refere à definição das diretrizes para implementação de políticas de renovação 
do parque tecnológico da Entidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Através de mensagem eletrônica de 19/06/13, referente aos apontamentos da Exposição 
dos Fatos – Parte I, a Entidade apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Sobre a aquisição dos equipamentos de hardware adquiridos por meio do registro de 
preços, devem ser registradas as seguintes considerações, no que se refere aos pontos 
observados no Registro 1, sob os quais, infelizmente, não tivemos oportunidade de 
apresentar e discutir diretamente com os Srs. Auditores: 
 
a) O planejamento da aquisição desses notebooks atendeu a requisitos de boas práticas 
e da regulamentação interna existente na Chesf e formalizada desde 2003, com 
excelente aceitação pela “Casa”: 
 
 - a aquisição foi baseada no Planejamento Executivo 2012, conforme rotina DAGR-R-
3-0 - Gestão de HW (equipamentos e componentes) da camada cliente de TI vide 
Planejamento Executivo 2012 final.pdf, anexo; 
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 - a inclusão dessa ação como rotina atende ao cumprimento das diretrizes e critérios 
estabelecidos na política de renovação do parque de TI - Resolução Normativa RN-
14/2003 OI-54 - (vide arquivo RN-14_2003 OI-54.pdf, anexo), do qual destacam-se: 

 
“... 
5. Dispor que as aquisições de equipamentos descentralizados devem ser 

efetuadas através de processos corporativos, administrados pela 
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. 

 
5.1  A STI é responsável pela definição de procedimentos que permitam 

identificar as necessidades dos diversos órgãos da Empresa, 
considerando a adequação dos equipamentos disponibilizados aos 
usuários, as suas reais necessidades, para o desenvolvimento de suas 
atividades. 

 
5.2  Devem ser utilizados critérios e indicadores, objetivos e uniformes, 

definidos a cada ano pela STI, para todas as áreas da Companhia e 
adotadas, sempre que possível, especificações técnicas padronizadas. 

 
5.3 A definição e a atualização dos padrões de especificações técnicas de 

equipamentos descentralizados de informática são responsabilidades da 
STI. 

 
5.4 A utilização de critérios objetivos e uniformes não impede o 

atendimento a necessidades específicas das áreas, que devem sempre ser 
justificadas pelo órgão requisitante e validadas pela STI, através de 
análise técnica. 

... 
 
14. Estabelecer que compete à STI a emissão de instrumentos normativos 

específicos para definição dos procedimentos relativos ao assunto objeto 
desta Resolução Normativa, bem como a emitir orientações específicas 
em casos não previstos no presente normativo. 

...” 
 

 - desde 2003, a STI atualiza e utiliza critérios e procedimentos  para a Chesf, de forma 
a operacionalizar as diretrizes dessa RN, oferecendo balizamento para a avaliação da 
inadequação do computador para as necessidades de uso do empregado, com destaque 
para: 

� critério de obsolescência, baseado em padrões técnicos considerados 
ultrapassados tecnologicamente, em função dos altos custos de atualização 
e manutenção e baixa produtividade para uso de sistemas corporativos. 
Como exemplo, em 2012, a referência de capacidade de processamento 
mínima estabelecida foi de 2.8 GHz para processadores de um único 
núcleo.  

� critérios de adequação, que indicam a necessidade de substituição dos 
computadores de determinados usuários. Para 2012, as referências básicas 
eram as seguintes: 

• padrões de máquina:  
o avançado: capacidade de processamento acima de 2.66 

GHz para processadores de mais de um núcleo. 
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o básico: capacidade de processamento entre 2.8 GHz 
(único núcleo) e 2.66Ghz (Core2Duo ou outro de múltiplos 
núcleos). 

• perfil de usuários: 
o avançado: usuários de softwares específicos: AutoCad, 

desenvolvedores de sistemas, softwares de 
geoprocessamento, Newave e áreas estratégicas. 

o básico: os demais usuários dos sistemas corporativos. 
 

A inadequação é apontada quando o usuário possui um computador num 
padrão básico, mas o seu perfil de usuário é considerado avançado. 

� critério de renovação do parque (vida útil): taxa de 25% ao ano, 
considerando os custos de atualização e manutenção.  
 

▫ além do cumprimento da política de renovação, também foi considerada a 
necessidade de atualização tecnológica de alguns equipamentos do parque, em 
virtude da migração do Sistema Operacional das estações cliente, que exigem do 
hardware requisitos técnicos mínimos. (Essa ação também é prevista no 
Planejamento Executivo 2012 - Projeto DRP-E-3-0 - Migrar o sistema operacional da 
camada cliente para o Windows 7, já em andamento e com previsão de conclusão em 
abril de 2014); e 
 

▫ também é acrescentada uma quota de  5% do parque, destinada à reserva técnica, 
com vistas a assegurar uma maior disponibilidade e continuidade das operações na 
Empresa, reduzindo eventuais impactos com problemas de manutenção das máquinas.  
 

▫ todo esse dimensionamento é feito a partir do sistema de gerenciamento de hardware 
e software da camada cliente (Landesk).  

 
b) O processo de aquisição e distribuição de equipamentos vem sendo realizado, de 
forma estruturada, com critérios e padrões previamente estabelecidos pela STI, desde 
2004. Inicialmente, em virtude de sua complexidade, abrangência e pouca maturidade 
à época, o processo era considerado no planejamento da STI como um projeto 
estruturador, com responsáveis e prazos previamente definidos. Com o passar do tempo 
e maior maturidade na execução do processo, essas atividades passaram a ser 
executadas no âmbito da rotina da equipe da DAGR, conforme previsto no 
Planejamento Executivo da STI para 2013 (item Gestão de HW da camada cliente - 
DRP-R.3/0) e não mais como projetos.  

 

c) Assim como esse processo tem sido continuamente aprimorado (no que se refere a 
procedimentos, políticas e critérios), também é essencial a atualização contínua dos 
padrões e requisitos dos equipamentos que compõem o parque computacional da Chesf, 
de forma a acompanhar a evolução tecnológica dos sistemas, aplicações e da 
infraestrutura em geral. O quadro abaixo apresenta um resumo da evolução das 
características mínimas dos equipamentos (desktops e notebooks) para cada faixa 
definida, com vistas a indicar adequação ou inadequação e consequente substituição. 
Pode ser observado que, no princípio, eram adotados três padrões e, a partir de 2008, 
foram estabelecidos apenas dois. 
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d) No que se refere aos padrões de referência, é importante ter em mente que os 
equipamentos objeto do contrato em questão, adquiridos por requisição da 
DAGR/DRP/STI são para uso corporativo, uma vez que os computadores de 
características industriais, para uso em campo, por exemplo, que precisam ser mais 
robustos e resistentes, são especificados e adquiridos pela Superintendência de 
Telecomunicações e Sistemas de Controle – STC.  
 
Os padrões de referência adotados pela STI são atualizados anualmente, visando 
otimizar o desempenho das processos empresariais, bem como atender à necessidade 
de maior capacidade de processamento requerida pelos diversos aplicativos, além de 
atender a aspectos ergonômicos indicados para alguns usuários específicos. Neste 
sentido, especificamente no que se relaciona à aquisição de notebooks objeto desta 
análise, um dos requisitos importante considerado foi o peso do equipamento associado 
à sua capacidade de processamento. 
 
Vale ressaltar ainda que, os padrões mínimos de requisitos tecnológicos definidos são 
utilizados para identificar as inadequações que dão a indicação da necessidade de 
substituição. No entanto, quando se fala em aquisições de novos equipamentos os 
requisitos tecnológicos devem ser superiores aos padrões mínimos estabelecidos, de 
forma a assegurar que tais equipamentos se mantenham adequados ao uso durante 
todo o período de vida útil, considerando a contínua evolução tecnológica. 
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Esses requisitos não constaram do documento de especificação técnica por se tratar de 
aquisição realizada por meio de adesão à ata de Registro de Preço, mas foram objeto 
de análise interna pela Divisão de Gestão de Recursos de TI da Camada Cliente – 
DAGR – e pelo Departamento de Relacionamento com o Cliente de TI e Gestão Por 
Processos – DRP, com vistas a otimizar a relação custo-benefício para a Empresa. O 
importante é que a especificação definida no referido Registro de Preço eram aderentes 
ao padrão de referência definido para a Chesf. 
 
e) Quanto aos critérios de alocação das máquinas, a STI também vem atualizando seus 
critérios, de modo a melhor atender às necessidades dos processos empresariais. Há 
indicação de substituição de máquinas quando: 
 

▫ for identificada uma máquina obsoleta no parque computacional; 
▫ for identificada uma máquina inadequada ao uso, de acordo com os padrões 

estabelecidos para os usuários e para as máquinas; 
▫ o tempo de uso do computador for superior a quatro anos; e 
▫ o computador apresentar problemas recorrentes de manutenção e o parecer 

técnico da manutenção assim indicar; 
▫ necessidades especiais de usuários, identificadas sob demanda. 

 
f) Além disso, observa-se que, desde 2005, a fim de atender a demandas recorrentes e 
evitar situações de compras segmentadas, a Chesf passou a adquirir dois tipos de 
notebooks para atendimento a necessidades específicas, considerando situações 
concretas existentes: 
 

▫ slim:  foco em atendimento a pessoas com: tipo físico franzino, problemas de saúde 
- coluna, problemas nas articulações/ósseos, dificuldades de locomoção, idade 
mais avançada (52% dos empregados da Chesf com idade superior a 50 anos, 
conforme dados do Relatório de Sustentabilidade da Chesf de 2011, disponível no 
portal Chesf.gov.br), usuárias do sexo feminino (com menor força física, que 
normalmente já carregam bolsas a tiracolo com peso considerável), bem como 
atendimento à camada executiva da Empresa com alto índice de mobilidade, entre 
outros casos. Os requisitos especiais para esse tipo de notebook são: dimensão e 
peso menores. 
 
 

▫ padrão: devem atender aos demais requisitos técnicos definidos. 
 

Portanto, também pode haver necessidade de troca de notebook - de padrão para slim -, 
devido aos aspectos acima explicitados. Ou, ainda, a depender do usuário, a alocação já 
considera esse tipo de avaliação. 
 
Dessa forma, “o atendimento a demandas de diversos setores”, com dispersão geográfica, 
não representa a falta de critérios para a alocação de equipamentos; ao contrário, 
confirma a aplicação uniforme dos critérios definidos, considerando que não há critério de 
requisito por unidade organizacional específica nem de alocação à sede, em detrimento de 
usuários das regionais. 

 
Sobre a avaliação de que o tipo do notebook adquirido, com tela de 12,5 polegadas e 2 
kg de peso, corresponde a um computador “leve, extremamente portátil e com 
capacidade de processamento equivalente ao de modelos com telas maiores”, deve-se 
observar os seguintes argumentos a seguir expostos: 
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▫ o primeiro requisito para alocação de notebooks, ao invés de desktops, é a 

necessidade de mobilidade, o que leva a necessidade de alteração da dimensão e 
do peso, sem perda da capacidade de processamento, que possui a mesma faixa de 
valores nas especificações técnicas, tanto de notebook padrão quanto do slim, uma 
vez que permanece a necessidade de atendimento aos sistemas e softwares 
específicos utilizados pela Chesf; 
 

▫ as características de mercado mais comuns quando se fala em atualização 
tecnológica de equipamentos dizem respeito ao menor peso, dimensões mais 
reduzidas (seja espessura ou tamanho plano), e elevação da capacidade de 
processamento, mantendo-se os preços cada vez mais atrativos. Todo o mercado 
segue essa tendência e os padrões mais antigos vão deixando de ser fabricados ou 
deixam de ser interessantes do ponto de vista do custo/benefício. Em 2012, por 
exemplo, existiam no mercado modelos muito mais “portáteis”, como é o caso dos 
Ultrabooks (nome registrado pela Intel - mais leves, com menor espessura, maior 
custo e sem leitora e gravador de CD/DVD), dos Netbooks (muito menores – a 
ponto de dificultar o uso corporativo -, mais leves, mais baratos e sem leitora e 
gravador de CD/DVD) ou dos tablets (menores, mais leves, mais baratos e não 
permitem o processamento dos sistemas corporativos). No entanto, esses 
equipamentos não atenderiam, de modo geral, aos requisitos técnicos de referência 
definidos para o parque computacional da Chesf; 
 

▫ a dimensão mais reduzida e o menor peso facilitam o acondicionamento em bolsas 
de mão ou mochilas de menor porte, facilitando a locomoção e evitando roubos 
(principalmente, em metrópoles como Rio, São Paulo e Brasília), devido ao uso de 
maletas ou pastas típicas para o transporte de computadores de maior porte; 
 

▫ por fim, deve-se considerar que não há padrão de referência único para o que seria 
um equipamento “muito leve” ou “extremamente portátil”; portanto, em nosso 
entendimento, não há como afirmar que  a aquisição realizada pela Chesf foi 
inadequada; 
 

▫ por outro lado, a STI reconhece que também não se pode afirmar que apenas os 
referidos equipamentos atenderiam às necessidades empresariais nem que não 
existiria, à época, uma solução mais econômica. No entanto, é possível afirmar que 
a especificação técnica do Registro de Preço atendia aos interesses da Chesf por 
tudo que foi argumentado anteriormente. 

 
g) Quanto ao custo unitário do produto, ressaltamos que foi realizada pesquisa de 
preço para balizar a decisão de adesão à Ata de Registro de Preços. Pelo normativo 
vigente, os resultados da pesquisa não precisariam estar acostados à pasta da SSU e 
sim deveriam ficar de posse dos demandantes. Deste modo, seguem as propostas 
coletadas que subsidiaram a decisão da compra (arquivo PROPOSTAS E ATAS 
NOTEBOOKS.zip anexo).  

 

Deve-se ressaltar que, além da configuração do computador, o preço incluía garantia 
por 48 (quarenta e oito) meses, o que asseguraria a sua utilização por toda a sua vida 
útil na Chesf, sem necessidade de peças de reposição. 

 

Além disso, deve-se verificar que o atendimento às necessidades ergonômicas também 
evitam custos adicionais com afastamentos e com problemas de saúda causados pelo 
excesso de peso, sem que seja possível quantificar tal ganho. 
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h) No que se refere à solicitação original para registro do preço de 500 unidades, a 
Chesf entende que não há impedimento a essa prática, considerando que o Registro, 
por si só, não obriga a aquisição. A indicação de um quantitativo além do que estava 
estritamente identificado como demanda foi fruto de um estudo realizado visando à 
avaliação da substituição de um maior número de estações de trabalho (desktops) por 
notebooks, considerando a elevada demanda nesse sentido. A compra não chegou a ser 
concretizada, em função do resultado dessa avaliação.  
 
i) Do mesmo modo, a Empresa chegou a solicitar adesão a outros notebooks do tipo 
padrão, sem que a compra tenha sido efetivada, devido às medidas de contenção de 
gastos, para enfrentamento dos efeitos da MP 579/2012, que levou ao cancelamento de 
diversos processos aquisitivos. 
 
j) Por fim, cabe ressaltar que as práticas de gestão de recursos descentralizados são 
adotadas na Chesf desde 2003, foram fruto de ampla discussão com os representantes 
das diversas Superintendências e Diretorias da Chesf, tendo sido amplamente 
aprovadas internamente e consideradas destaque no TI Energia 2004, fórum anual que 
reúne as áreas de TI do setor elétrico brasileiro. Essas práticas são continuamente 
aprimoradas e, atualmente, contam com a revisão de seu processo e com a estruturação 
do respectivo serviço, tomando como referência o manual de boas práticas do ITIL no 
âmbito do projeto STI-E.2 - Revisar o Mapa de Processos do Sistema Organizacional 
de TI, no qual é prevista a revisão do catálogo de serviços. Além disso, as práticas 
relativas à gestão de aquisições de TI também estão sendo aprimoradas, com base na 
IN-04 do Ministério do Planejamento e Gestão, naquilo que é aplicável à realidade da 
Chesf. 
 

 
 
 
Adicionalmente, em resposta aos questionamentos do Relatório Preliminar nº 
201307762, item 1.2.2.1, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos, por meio da 
Correspondência Interna CI STI nº 021/2013, de 13/08/13: 
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“A STI reitera que todas as unidades organizacionais vinculadas a sua estrutura, 
executam planejamento prévio às aquisições realizadas, com base em boas práticas e 
nas recomendações dos agentes fiscalizadores e controladores. 
 
É primordial reafirmar que a aquisição de computadores é feita com base em critérios 
pré-definidos, cuja aplicação é uniforme para toda a Empresa e segue regras 
estabelecidas em instrumentos normativos. A implementação desses critérios e 
procedimentos é que asseguram o necessário planejamento para as aquisições.  
 
Esse planejamento tem características especiais quando se trata de um projeto ou de 
um processo que caracteriza uma rotina. Em se tratando de aquisição para dar suporte 
a um processo, parte do planejamento da aquisição já ocorre durante a estruturação e 
o ciclo de melhoria do próprio processo. Esse é o caso da aquisição de desktops e 
notebooks, como parte do processo “Gerenciamento dos Recursos Descentralizados de 
Hardware”, um dos 38 processos de responsabilidade da STI.  
 
A necessidade de utilização de computadores – desktops ou notebooks – nas mais 
diversas atividades da Chesf certamente é algo sem necessidade de comprovação. 
Portanto, a aquisição desses equipamentos é uma atividade que faz parte da rotina da 
STI, cujo processo foi estruturado, desde 2003, e vem sendo aprimorando 
continuamente.  
 
Conforme mencionado na alínea “e” de nossa manifestação transcrita neste item 
1.2.2.1: 
 
“e) Quanto aos critérios de alocação das máquinas, a STI também vem atualizando 
seus critérios, de modo a melhor atender às necessidades dos processos empresariais. 
Há indicação de substituição de máquinas quando: 
 

▫ for identificada uma máquina obsoleta no parque computacional; 
▫ for identificada uma máquina inadequada ao uso, de acordo com os padrões 

estabelecidos para os usuários e para as máquinas; 
▫ o tempo de uso do computador for superior a quatro anos; e 
▫ o computador apresentar problemas recorrentes de manutenção e o parecer 

técnico da manutenção assim indicar; 
▫ necessidades especiais de usuários, identificadas sob demanda.” 

No Planejamento Executivo da STI para 2012 foi prevista a aquisição de 1.250 
computadores quando, nesse período, o parque computacional da TI Corporativa da 
Chesf totalizava cerca de 4.000 desktops e 1.000 notebooks, conforme informações 
extraídas do sistema Landesk que gerencia o hardware e software da camada cliente. 
Dessa forma, observa-se que, em 2012, o planejamento da aquisição foi conservativo, 
baseando-se apenas na política de renovação de 25% a.a, vigente à época. 
 
A política de renovação do parque, com base numa taxa anual de renovação é uma 
prática consagrada pelas empresas que possuem um processo eficiente de gestão de 
hardware.  
 
Ademais, deve-se registrar que os equipamentos não são disponibilizados sem que a 
necessidade individual do usuário seja atestada pela área técnica, de acordo com os 
critérios estabelecidos. 
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No planejamento efetuado para 2012, considerou-se a substituição gradual de desktops 
por notebooks, de forma a atender intensa demanda dos usuários por maior 
mobilidade, respaldada pelos seus gerentes de 1º nível hierárquico. 
 
Assim, ao invés de serem previstas a aquisição de 1.000 desktops (25% de 4.000) + 5% 
de reserva técnica, foi prevista a aquisição de 650 desktops e o quantitativo restante foi 
migrado para o quantitativo de notebooks. 
 
Dessa maneira, o número de notebooks a serem adquiridos passou a ser considerado: 
250 notebooks (25% de 1.000) + 350 unidades para atender à migração de usuários de 
desktops para notebooks, perfazendo um total de 600 unidades, mais 5% de reserva 
técnica.  
 
Tendo sido definidos os números globais de notebooks a serem adquiridos, a Chesf não 
adota a prática de definir uma especificação técnica por usuário, conforme já 
informado. O processo definido na Empresa, que consta de normativo, orienta que as 
necessidades dos usuários sejam enquadradas em dois padrões, a fim de auferir os 
benefícios de, a cada ciclo, não serem introduzidos no parque computacional uma 
variedade elevada de tipos de computadores. Assim, as Especificações Técnicas não 
podem explicitar as necessidades individuais dos diversos usuários da Chesf, sob pena 
de tornar a aquisição muito complexa; elas traduzem as necessidades identificadas na 
forma de requisitos técnicos que os equipamentos devem possuir para atender as 
necessidades empresariais, com uma visão corporativa. Justificar cada um desses 
requisitos (e eles são inúmeros...) não parece agregar valor ao resultado do processo, 
principalmente, por se tratar de um bem de uso comum, como é um notebook para o 
desenvolvimento de atividades empresariais do segmento corporativo da Chesf.  
 
Assim, a DAGR definiu Especificação Técnica - ET padrão com os requisitos mínimos 
para atender aos dois padrões previstos de notebook: padrão e slim (ver arquivo ET 
Padrão.doc anexo, itens 8.3 e 8.4 da ET). 
 
Considerando que entre as demandas de usuários de notebooks existe considerável 
número de necessidades de notebooks slim, (“foco em atendimento a pessoas com: tipo 
físico franzino, problemas de saúde - coluna, problemas nas articulações/ósseos, 
dificuldades de locomoção, idade mais avançada, ... usuárias do sexo feminino, ... bem 
como atendimento à camada executiva da Empresa com alto índice de mobilidade, 
entre outros casos.”) e que o atendimento a cada demanda é feito, caso a caso, 
avaliando o enquadramento em um dos dois padrões referidos, não se considerada 
excessiva uma aquisição de 250 notebooks slim, pelas razões já explicitadas. Apenas na 
camada gerencial, a Chesf possui cerca de 300 usuários.  
 
Uma vez tendo sido definida a quantidade e a configuração necessária para a 
aquisição especifica, inicia-se a pesquisa de preço de atas e acolhimento de propostas 
para cada tipo de hardware.  
 
Quanto à adesão a registro de preços, a Chesf considera que, no caso dos 
computadores, essa tem sido uma prática que é baseada em dispositivo legal, que 
assegura o princípio de menor preço, e que tem minimizado riscos de insucesso nas 
aquisições, uma vez que se pode ter conhecimento prévio do produto a ser entregue, 
bem como apresenta maior agilidade que um processo aquisitivo com o seu ciclo 
completo.  
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A definição pela adesão à Ata do TCU levou em consideração os seguintes aspectos: 
 
− requisitos técnicos atendiam aos estabelecidos na ET da Chesf; 
− quantidade compatível com a necessidade requerida pela Chesf; 
− marca de reconhecida qualidade no mercado; 
− preço unitário compatível, quando comparado com  as atas do INSS, UFRGS, CPRM e 

Proposta de Fornecedores (NewSupri, Plugnet e Valspe); 
− capilaridade no suporte e manutenção com atendimento em todas as capitais onde a Chesf 

atua (Recife, Paulo Afonso, Fortaleza, Teresina, Salvador, Sobradinho, Brasilia e São 
Paulo);  

− peso compatível com valor definido na ET da Chesf (2 Kg); 
− o tamanho da tela (12,1) compatível com valor definido na ET da Chesf (12’); 
− bateria com duração 08:30 horas (item de forte demanda); 
− garantia de suporte e manutenção de quatro anos on site, compatível com a política de 

obsolescência em vigor à época na Empresa. 
  

Evidentemente, que esse último item implica em algum custo adicional, mas, por outro 
lado, em se tratando de notebooks, oferece uma garantia para as manutenções que 
passam a ser mais comuns depois do terceiro ano de uso, bem como a dificuldade de se 
encontrar peças de reposição.  
 
No que se refere aos aspectos ergonômicos para o usuário que opta por substituir o 
desktop por notebook, deve-se registrar que a DAGR já disponibiliza a opção de 
montar uma estação de trabalho com monitor e teclado, como pode ser visto nas fotos 
abaixo, que retratam casos reais da Chesf. Acrescenta-se que o teclado, mouse e 
monitor LCD são dispositivos que não apresentam a mesma taxa de desatualização 
tecnológica que os computadores e há disponibilidade desses equipamentos na 
Empresa quando da substituição de um desktop por notebook, já que esses dispositivos 
compõem a estação de trabalho juntamente com o PC. 
 
 

 
É importante frisar que, conforme várias pesquisas do segmento de TI, o fim do PC é 
anunciado com o crescimento do uso de dispositivos móveis e agora esta tese passou a 
ganhar muito mais força com advento dos tablets.  
 
“Os notebooks são maioria no segmento doméstico e estão ganhando espaço no mundo 
corporativo”, diz Roberto Gutierrez, analista do 
IDC.  http://www.idc.com/search/simple/perform_.do?query=%E2%80%9COs+notebo
oks+est%C3%A3o+ganhando+espa%C3%A7o+no+mundo+corporativo%E2%80%9
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D&page=1&hitsPerPage=25&sortBy=RELEVANCY&lang=Portuguese&srchIn=ALL
RESEARCH&src=&athrT=10&cmpT=10&_xpn=false 
 
Por enquanto, é possível dizer que os tablets são a maior ameaça ao reinado dos PCs 
em 30 anos. Segundo a consultoria americana Gartner, as vendas devem chegar a 335 
milhões em 2015. “Nos Estados Unidos e na Europa, os consumidores estão usando o 
dinheiro que seria destinado a um novo PC na compra de um tablet”, diz Angela 
McIntyre, diretora de pesquisas da Gartner. 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1018/noticias/e-o-fim-do-reino-dos-
pcs 
 
Portanto, não entendemos ser adequada a recomendação em questão, na medida em 
que, não foi considerada a existência de um processo estruturado e maduro, que 
oferece suporte às contratações. Os procedimentos utilizados pela Chesf podem ser 
diferentes daqueles utilizados por outras entidades, mas isso não invalida a existência 
do processo utilizado que atende a boas práticas de gestão de TI de uma empresa do 
porte da Chesf, cujos resultados são fortemente dependentes dos sistemas de 
informação e ferramentas tecnológicas. Como em qualquer processo, aprimoramentos 
são sempre bem vindos e desejados. 
 
Por fim, cabe destacar que, como oportunidade de melhoria no processo, a área 
técnica foi orientada a deixar registrado, na pasta do responsável pela aquisição, a 
memória de cálculo utilizada para definir o quantitativo requerido, objeto do contrato, 
além das especificações técnicas e análise de preço. 
 
Recomendação 2: Abster-se de promover novas aquisições de notebooks no âmbito da 
ata de registro de preços vigente, antes de realizar os levantamentos elencados na 
recomendação 001. 
 
Posicionamento e comentários da Chesf:  
 
A Chesf não irá realizar nenhuma outra aquisição com base na referida Ata.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante das justificativas apresentadas, é possível tecer os seguintes comentários: 
 
a) Verifica-se que de fato as especificações técnicas escolhidas pela Chesf atendiam as 
demandas por notebooks na corporação, conforme perfis distribuídos nos dois padrões 
definidos. Urge ressaltar a garantia “on site” de quatro anos, requisito compatível com 
os critérios de substituição do parque tecnológico, sobretudo em função da 
obsolescência das máquinas com o passar do tempo; 
 
b) É fato que, do ponto de vista da instrução do processo de aquisição, não restou 
evidenciada a inexistência de solução mais econômica dentre as possibilidades ofertadas 
no mercado para atender a demanda pretendida. A documentação disponibilizada sobre 
as consultas realizadas a dados de registros de preços no mercado institucional 
evidenciam que, ao menos no que se refere ao tipo de computador “ultrabook”, a 
solução consignada nas especificações técnicas da Ata do Tribunal de Contas da União 
representaria, pelas características apresentadas, uma opção a ser escolhida pela Chesf, 
no mister de efetivar a renovação de seu parque tecnológico. 
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c) É fato, ainda, que não restou evidenciado no processo de adesão à ata do TCU a 
necessária realização de levantamento circunstanciado no sentido de promover a 
definição das quantidades a serem adquiridas, sobretudo em face do requisito da 
mobilidade, embora as justificativas explicitam as razões que fundamentam a fixação do 
número de 250 notebooks, que seria, em se mantendo nessa quantidade, uma aquisição 
conservadora. Há que se ressaltar, entretanto, que o compromisso firmado entre a 
empresa e a Chesf possibilitaria a aquisição de mais 500 unidades, o que não se 
concretizou. 
 
d) Por fim, não restou evidenciada no processo a vantajosidade, para a Administração, 
na adesão à ata de registro de preços de outro órgão, ao invés de proceder ela mesma à 
licitação para que se ultimasse a compra dos bens, embora as presentes justificativas 
apresentem diversas razões pelas quais a Administração entendeu pertinente a aquisição 
por esses meios. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: 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. 
 
Recomendação 2: Abster-se de promover novas aquisições de notebooks no âmbito da 
ata de registro de preços vigente, antes de realizar os levantamentos elencados na 
recomendação 001. 
 
Recomendação 3: Nos processos de adesão a atas de registros de preços de outros 
órgãos, evidenciar a justificativa para a quantidade de computadores definida, através de 
memórias de cálculo e outros instrumentos comprobatórios. 
 
 
1.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de rotinas sistematizadas de homologação dos produtos recebidos, no 
âmbito da execução do objeto do Contrato CTNI 92.2012.0360.00, que consiste na 
fábrica de processos. 
 
Fato 
 
Quanto ao monitoramento da execução dos serviços, define-se na IN 04/2010, art. 25, 
III, b, que essa função de gestão consiste em: 
 
“Avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, 
de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em contrato, a cargo dos Fiscais 
Técnico e Requisitante do Contrato;...” (legislação utilizada como referência). 
 
Denota-se a necessidade da um fiscal técnico qualificado para avaliar a qualidade 
técnica das entregas. Entretanto, não foi verificada a existência, nos documentos 
constantes da pasta de administrador do Contrato CTNI-92.2012.0360.00, de evidências 
de verificação, pelo corpo técnico requisitante, da efetiva entrega dos produtos 
(artefatos de software) ou ainda termo de aceite ou documento similar, tendo por escopo 
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a avaliação dos produtos quanto à suficiência do seu conteúdo e a efetividade dos 
mesmos, no que se refere à estrutura do processo pretendido.  
 
Também não fica clara qualquer avaliação, por parte do responsável técnico pelo 
acompanhamento do objeto contratual, com respeito ao cumprimento dos prazos 
estabelecidos para entrega dos produtos. 
 
Verificou-se, portanto, a ausência de rotinas administrativas com vistas à homologação 
dos produtos entregues pela contratada, tendo por consequências, por exemplo, o 
pagamento antecipado de documento técnico, previamente à homologação pela área 
responsável. O documento “Email Relatório Visão Atual_validado_AUD.pdf” contém o 
seu último e-mail aprovando o item “Relatório de Modelagem da Visão Atual do 
Processo de Auditoria” em 10/01/2013. Entretanto, este item se refere ao Boletim de 
Medição 002/2012, de 03/12/12, pago em 13/12/2012, através da nota fiscal 3615, de 
10/12/2012. 
 
Os registros de trocas de mensagens eletrônicas entre a Superintendência de Tecnologia 
da Informação – STI da Chesf e a empresa não evidenciam a existência de um rotina 
sistemática de trabalho com vistas à aprovação dos produtos, por meio da qual fossem 
estabelecidos níveis de responsabilidade e, consequentemente, o sentido do fluxo 
operacional até a etapa de pagamento pelo evento implementado. 
 
Registre-se que foram lavrados, até 08/04/13, quatro boletins de medição relativos à 
entrega de vários artefatos. Não há nesses processos de pagamento nenhuma evidência 
de que tenham sido feitas inspeções nos produtos recebidos, de acordo com o nível de 
qualidade estabelecido pela Chesf no Contrato.  
 
A tabela a seguir ilustra como ocorreu o cronograma de entregas: 

 

 

 

Boletim 
de 

medição 

Data Descrição Quant UCS Valor (R$) Valor do 
evento 

001 29/10/12 Documento de visão – Processo 
Gestão de Patrocínio: Produto 
referente à fase 1 – 
Contextualização do Negócio. 

34 87,45 2.973,30 

002 03/12/12 

Documento de visão – Processo 
Gestão de Patrocínio: Produto 
referente à fase 1 – 
Contextualização do Negócio. 

34 87,45 2.973,30 

Modelagem do Processo Visão 
Atual – Processo Gestão de 
Patrocínio: Produto referente à fase 
II – Modelagem dos processos de 
negócio  

344,2 87,45 30.100,29 
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Modelagem do Processo Visão atual 
– Processo Gestão de Auditoria: 
Produto referente a Fase II – 
Modelagem de processos de 
negócio (situação atual) 

317,33 87,45 27.750,51 

003 06/12/12 

Projeto “Análise e 
dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica da Chesf e recursos 
pertinentes para a implantação do 
ERP SAP para os processos de 
suporte e definição do plano de 
implementação”. 

 

Documento de visão (Produto 
referente ao processo 
Contextualização do Negócio da 
Etapa de “Modelagem”) 

34 87,45 2.973,30 

Projeto “Análise e 
dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica da Chesf e recursos 
pertinentes para a implantação do 
ERP SAP para os processos de 
suporte e definição do plano de 
implementação”. 

 

Documento “Análise da 
infraestrutura tecnológica da Chesf, 
recursos humanos e financeiros 
necessários para implantação do 
ERP SAP” (Produto referente ao 
processo “Levantamento de 
Requisitos Preliminares” da etapa 
“Automação”). 

 

240,45 87,45 21.027,35 

Projeto “Análise e 
dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica da Chesf e recursos 
pertinentes para a implantação do 
ERP SAP para os processos de 
suporte e definição do plano de 
implementação”. 

 

Documento “Análise da 
infraestrutura tecnológica da Chesf, 
recursos humanos e financeiros 
necessários para implantação do 
ERP SAP” (Produto referente ao 
processo “Detalhamento de 
Requisitos Preliminares” da etapa 
“Automação”). 

240,45 87,45 21.027,35 
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Projeto “Análise e 
dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica da Chesf e recursos 
pertinentes para a implantação do 
ERP SAP para os processos de 
suporte e definição do plano de 
implementação”. 

 

Documento “Comparativo do 
custeio atual dos sistemas de 
suporte em operação na Chesf com 
o ERP SAP” (Produto referente ao 
processo “Detalhamento dos 
Requisitos da Etapa “Automação”). 

 

68,7 87,45 6.007,82 

Projeto “Análise e 
dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica da Chesf e recursos 
pertinentes para a implantação do 
ERP SAP para os processos de 
suporte e definição do plano de 
implementação”. 

 

Documento “Plano de 
implementação, com cronograma 
físico – financeiro, explicitando o 
levantamento quanto-quantitativo 
de licenças, bem como a alocação 
de todos os recursos ao longo do 
tempo” (Produto referente à etapa 
“Gestão da Mudança”). 

 

137,4 87,45 12.015,63 

004 08/04/13 

Documento de visão – Processo 
Manutenção de Sistemas: - Produto 
referente à Fase I Contextualização 
do Negócio 

34 87,45 2.973,30 

Documento de análise de melhoria 
– Processo de gestão de patrocínio: 
- Produto referente a Fase III – 
Redesenho dos processos de 
negócio (situação desejada). 

253,87 87,45 22.200,93 

Modelagem do processo Visão 
Melhorada – Processo Gestão de 
Auditoria: - Produto referente a 
Fase III – Redesenho os processos 
de negócio (situação desejada) 

189,84 87,45 16.601,51 
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Totais faturados  1.928,24  171.624,59 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de avaliação sistemática da suficiência do conteúdo dos produtos entregues 
pela contratada. O Gerente da Divisão de Gestão por Processos – DAGP absteve-se de 
planejar as rotinas que contenham os fluxos e procedimentos para homologação dos 
produtos recebidos. A Superintendente de Tecnologia da Informação – STI absteve-se 
de coordenar as atividades de planejamento das rotinas que contenham os fluxos e 
procedimentos para homologação dos produtos recebidos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Através de mensagem eletrônica de 19/06/13, a Entidade apresentou justificativas para 
os apontamentos da Exposição dos fatos – Parte I: 
 
“Todos os produtos apontados nos Boletins de medição só foram pagos após a 
homologação pelo cliente demandante, área de negócio da Chesf, por meio de correio 
eletrônico ou assinatura de termo de aceite, conforme evidências anexas (Email 
Documento de Visão_validado_AUD.pdf; Email Relatório Visão 
Atual_validado_AUD.pdf; Email Relatório Visão Otimizada_validado_AUD.pdf 
Email Validação Patrocínio- Rel. Modelagem Visão ATUAL.pdf; Email Validação 
Patrocínio- Rel. Modelagem Visão MELHORADA.pdf; Email Validação Patrocínio- 
Visão do Negócio.pdf; Aceite_Comparativo Custos.jpeg; Aceite_Gerenciamento 
Mudança.jpeg; Aceite_Requisitos.jpeg; Aceite_Visão Negócio.jpeg) . Essas evidências 
encontravam-se na pasta do fiscal do contrato e, considerando a observação dessa 
CGU, serão remetidas para a pasta do administrador. 
 
Quanto aos prazos, após a fase de “Contextualização do Negócio”, a contratada 
elabora uma proposta de atendimento ao projeto priorizado no Planejamento Executivo 
da STI, com base nos prazos estimados e acordado com o cliente e a contratada. Esses 
prazos são acompanhados a partir de um cronograma, conforme exemplo de evidência 
anexa (Cronograma Auditoria_140613.pdf). Os atrasos e necessidade de 
replanejamento, quando justificados, são negociados entre as partes, não tendo, nas 
situações mencionadas, ocorrido atrasos excessivos de responsabilidade exclusiva da 
Contratada.” 
 
Adicionalmente, em resposta aos apontamentos do Relatório Preliminar nº 201307762, 
a Chesf apresentou os seguintes esclarecimentos, por meio da CI STI nº 021/2013, de 
13/08/13: 
 
“A STI reconhece que o procedimento de formalização precisa ser melhorado e já está 
desenvolvendo as ações nesse sentido.  
 
Sobre o evento para o qual não foi evidenciada a homologação, Documento de visão – 
Processo Manutenção de Sistemas: - Produto referente à Fase I Contextualização do 
Negócio, trata-se de processo coordenado pelo DSI/DASI, pertencente à estrutura da 
STI. O fato de ser projeto interno levou à não formalização do aceite/homologação, 
muito embora todos da equipe do projeto tenham se envolvido na aprovação desse 
produto. 
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O caso em que foi observado o pagamento antes da formalização da homologação 
constituiu um fato isolado, podendo assegurar que a homologação pelos demandantes 
dos serviços é uma prática incorporada, inclusive com o devido envolvimento dos 
profissionais da STI. 
  
Conforme já mencionado no item anterior, a melhoria desse processo está sendo 
tratada no âmbito dos projetos piloto do contrato e com o projeto de Definir 
Procedimentos Operacionais como Desdobramento da Metodologia Integrada de 
Modelagem e Automação de Processos, constante do Planejamento Executivo da STI 
para 2013. No referido projeto serão definidos procedimentos padrões, contendo: 
templates a serem utilizados, fluxo e responsabilidades.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No que se refere às alegações da Entidade contidas na Mensagem eletrônica de 
19/06/13, é possível tecer os seguintes comentários: 
 
Quanto à ausência de Termo de Aceite: 
Persiste ainda, a ausência de evidência de aceite do item 1 do BM 04. 
 
Os Boletins de Medição 001, 002, 003 e 004 trazem respectivamente, 1, 3, 5 e 3 itens a 
serem entregues e aprovados. Portanto, existem 12 itens a terem os respectivos termos 
de aceite apresentados. 
 
Há referência ao aceite de 11 itens, como se segue: 
 
Processo Gestão de Auditoria: 3 itens. 
Email Documento de Visão_validado_AUD.pdf    item 1 bm 2 
Email Relatório Visão Atual_validado_AUD.pdf     item 3 bm 2 
Email Relatório Visão Otimizada_validado_AUD.pdf   item 3 bm 4 
Processo Gestao de Patrocínio: 3 itens.  
Email Validação Patrocínio- Rel. Modelagem Visão ATUAL.pdf   item 2 bm 2 
Email Validação Patrocínio- Rel. Modelagem Visão MELHORADA.pdf  item 2 bm 4 
Email Validação Patrocínio- Visão do Negócio.pdf    item 1 bm 1 
Análise e Dimensionamento da Infraestrutura Tecnologica.  4 itens: 
Aceite_Comparativo Custos.jpeg     item 4 bm 3 
Aceite_Gerenciamento Mudança.jpeg     item 5 bm 3 
Aceite_Requisitos.jpeg        itens 2 e 3 bm 
3 
Aceite_Visão Negócio.jpeg      item 1 bm 3 
 
 
Quanto à Comunicação do Aceite: 
Os aceites apresentados são constituídos ora por mensagens de E-mail, ora por Termos 
de Aceite assinados, o que denota a ausência de sistematização na aprovação dos 
produtos. Também não fica claro nesses e-mails os níveis hierárquicos dos envolvidos 
nas mensagens e as suas competências para as aprovações.  
 
Além disso, é importante destacar que, afora qualquer formalidade, os termos de aceite 
deveriam estar disponíveis ao autorizador dos pagamentos de uma maneira 
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sistematizada, algo que não restou demonstrado, especialmente no que se refere aos e-
mails, pois não se verifica a trilha de comunicação até o pagador dos serviços.  
 
A UE afirma que os Termos de Aceite estavam na pasta do fiscal do contrato e não na 
pasta do administrador do contrato. Porém, mais uma vez, afora as formalidades, não 
resta claro como se dá o fluxo de aprovação, com definição dos cargos e autoridades 
para tal e como estas informações chegam até o responsável pela liberação dos 
pagamentos. 
 
Enfim, encontra-se nas evidências apresentadas, trocas de e-mails aprovando os 
artefatos, sem indicação das autoridades para tal. 
 
Pagamento efetuado antes do aceite – Processo de Aceite Inconsistente: 
O documento “Email Relatório Visão Atual_validado_AUD.pdf” contém o seu último 
e-mail aprovando o item “Relatório de Modelagem da Visão Atual do Processo de 
Auditoria” em 10/01/2013. Porém, este item se refere ao Boletim de Medição 002/2012, 
de 03/12/12, pago em 13/12/2012, através da nota fiscal 3615 de 10/12/2012. Ou seja, a 
aprovação final do documento aconteceu após o pagamento do serviço. Infere-se daí 
uma falha no processo/procedimentos de aceite, seja pela antecipação do pagamento, 
seja por um aceite inicial inconsistente que ensejou rápida e subsequente revisão, seja 
por uma alteração do produto logo após a sua entrega o que também demonstra um 
processo ineficaz. 
 
Por fim, com respeito às justificativas adicionais trazidas por meio da CI STI nº 
021/2013, de 13/08/13, verifica-se que o processo inerente ao fluxo operacional de 
análise e homologação dos produtos recebidos da fábrica de processos de fato necessita 
de melhorias. A implementação de rotinas com esse objetivo deve dar-se a partir do 
acompanhamento da implantação do Projeto de Definição de Procedimentos 
Operacionais com Desdobramento da Metodologia Integrada de Modelagem e 
Automação de Processos, integrante do Planejamento Executivo da STI para 2013. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: 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. 
 
Recomendação 2: Promover o acompanhamento da implementação do Projeto de 
"Definição de Procedimentos Operacionais como Desdobramento da Metodologia 
Integrada de Modelagem e Automação de Processos", parte integrante do Planejamento 
Executivo da STI para 2013. 
 
 
1.2.2.3 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação por posto de trabalho alocado, no âmbito da execução do Contrato 
CTNE-92.2009.3690.00. 
 
Fato 
 
Procedeu-se à análise do objeto do Contrato CTNE-92.2009.3690.00, no valor de R$ 
210.000,00 que se refere à contratação de serviços de suporte técnico e repasse 
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tecnológico dos produtos da SOFTWARE AG, em utilização na Chesf, em sua Sede, no 
Recife, bem como do documento de Especificação Técnica ET-DIR-008/2009 – R00. 
 
O objeto do contrato encontra-se mal definido, pois constitui contratação de serviço 
com mão de obra alocada. Há explícita previsão de carga horária semanal de 40 horas a 
ser cumprida nas dependências da Chesf.  
 
Conforme itens 2.1.1 e 2.1.2 da especificação técnica da contratação: 
 

• A Contratada deverá prestar serviço nas dependências da CHESF, de segunda 
a sexta no horário comercial, salvo comunicação de mudança de horário. 
 

• A carga horária semanal de trabalho da Contratada é de 40 (quarenta) horas. 
 
A IN 04/2010 art. 15o, VII, §3o, atesta: É vedado contratar por postos de trabalho 
alocados, salvo os casos justificados mediante a comprovação obrigatória de 
resultados compatíveis com o posto previamente definido (legislação adotada como 
referência). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
A Superintendente de Tecnologia da Informação – STI absteve-se de coordenar as 
atividades de planejamento da renovação da contratação, cuja vigência é de 30/09/11 a 
01/10/13, de modo essa contratação por posto de trabalho alocado traz o risco de 
formação de vínculo de subordinação entre os empregados da empresa e os fiscais e 
administradores de contratos da Chesf, além do que não há uma cobrança dos esforços 
da contratada por produto específico. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Através de mensagem eletrônica de 19/06/13, em resposta aos apontamentos da 
Exposição de Fatos – Parte I, a Chesf apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o contrato em questão foi baseado em uma 
especificação técnica de 2009, período no qual ainda não haviam sido estabelecidos 
procedimentos mais rígidos para a contratação de serviços de TI, no que se refere 
especificamente à presença de prestadores de serviços nas instalações da empresa, 
muito embora esta não seja uma prática proibida pela regulamentação vigente. 
 
O objeto do contrato em referência diz respeito ao suporte técnico e repasse 
tecnológico dos produtos SOFTWARE AG (SAG). Os produtos SAG instalados na Chesf 
são: o Banco de Dados Natural Adabas, produto oriundo da migração da plataforma 
mainframe, pouco difundido no mercado, e a ferramenta de integração (broker) 
Entirex. 
 
É importante ressaltar que os sistemas que utilizam esse BD são, em sua maioria, 
vinculados aos processos de gestão econômico financeira, utilizados corporativamente 
pela Empresa. 
 
De fato, a ET da época previu a presença do prestador de serviço durante o horário 
comercial, nas instalações da Chesf, considerando os seguintes fatores: 
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a) A Chesf não possui profissionais capacitados para exercer o serviço de suporte a 
este banco de dados, face à aposentadoria dos profissionais que lidavam com esta 
tecnologia. A alternativa de capacitação de outros profissionais nessa tecnologia 
não foi adotada, principalmente, pelo reduzido quadro de especialistas em banco de 
dados e pelo alto custo cobrado pelas empresas especializadas em treinamentos 
nessa plataforma que tem perspectiva de ser descontinuada há pelo menos três anos 
(considerando a possibilidade de implantação de uma solução de ERP padronizada 
para todas as empresas Eletrobras). 

b) Por se tratar do suporte ao Banco de Dados em que são armazenadas as 
informações financeiras da Companhia, a questão da segurança operacional e de 
processos passa a ser crucial.  A Empresa não considerou segura, nas condições 
disponíveis à época, a liberação do acesso à base de produção através de conexões 
remotas efetuadas a partir de site externo à Companhia. 

c) A prestação do serviço local permite que sejam seguidos os mesmos processos 
adotados pela equipe interna para o tratamento de incidentes e manutenções, os 
quais estão sujeitos à auditoria da lei Sarbanes-Oxley (SOX). Alterar os processos 
já estabelecidos exigiria ajustes em narrativas e procedimentos já auditados, além 
de elevar o risco de não execução e aumento na complexidade dos controles. 

d) Entre as atividades previstas na administração de um Banco de Dados estão 
presentes rotinas volumosas, sendo a principal delas a de monitorar e ajustar 
parâmetros para garantir o desempenho adequado do Banco, tais como: 

▫ criação de instâncias no BD; 
▫ realização de backup do BD; 
▫ gerenciamento de usuários de BD; 
▫ recuperação do BD em caso de falhas; 
▫ monitoramento e ajuste da performance do BD.  

e) A Chesf possui para a plataforma SAG quatro ambientes que devem ser 
administrados: produção, homologação, desenvolvimento e laboratório. Dessa 
forma e considerando que a execução das rotinas acima, em todos os ambientes, 
tem-se os riscos minimizados, se essas forem realizadas dentro do ambiente 
computacional da Chesf. Algumas atividades não são possíveis de serem realizadas 
remotamente, devido à segmentação das redes que atendem aos ambientes. 

 
Por essas razões, a atividade de monitoração do ambiente de Banco de Dados Natural 
Adabas foi planejada para ser realizada diariamente, dentro das instalações da Chesf, 
no horário comercial, com a finalidade de evitar possíveis incidentes e minimizar os 
tempos de indisponibilidade dos serviços aos processos empresariais e sistemas 
envolvidos. 
 
Outro ponto fundamental é de que se trata de um contrato altamente vantajoso para a 
Administração Pública, fato que pode ser constatado em consulta ao mercado, 
analisando o valor final da licitação que deu origem a este contrato. 
 
Para finalizar, entende-se que não se trata de alocação de mão de obra, mas sim da 
prestação de um serviço de administração de banco de dados e das suas ferramentas de 
integração. A definição da carga horária na especificação se fez necessária para 
permitir que as empresas envolvidas na licitação pudessem estimar os custos que 
teriam com os profissionais alocados à atividade, sendo assim possível participar do 
processo licitatório de forma competitiva.  
 
A fim de demonstrar que não há relação de subordinação, seguem as seguintes 
evidências: 
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▫ Cadastro no SCNE (Sistema de Cadastro de Usuários não Empregados), vide 

SCNE_Staff.pptx, no qual estão registrados os serviços para os quais o empregado 
está habilitado, o prazo de cadastramento e o login vinculado ao contrato (todos 
marcados na evidência); 

▫ Normativos que respaldam a atuação do prestador de serviços na Chesf (IN-
OI.04.002-Acesso ao Ambiente Computacional.pdf, IN-OI.04.004-Acesso 
privilegiado aos recursos de infraestrutura.pdf). 

▫ Não há qualquer controle de frequência do empregado, uma vez que o crachá 
utilizado pelo prestador de serviço nas dependências da Chesf é da categoria “Em 
Serviço”. 

▫ Os serviços são controlados e evidenciados através de relatórios de 
acompanhamento conforme, por exemplo, evidência no arquivo 
Relatorio_Atividades_Natural_ADABAS_Mar_2011.pdf anexo. 

▫ Além das rotinas citadas, as demandas específicas são passadas diretamente pela 
administradora do contrato ao representante do fornecedor que também realiza 
atividades técnicas, vide exemplo anexo SMP03242013 - ADABAS – 
Autorizado.pdf.” 

Adicionalmente, por intermédio da CI STI 21/2013, de 13/08/13, a Entidade apresentou 
os seguintes esclarecimentos, em resposta aos apontamentos do Relatório Preliminar de 
Auditoria nº 201307762: 
 
“Em primeiro lugar, informamos que o Departamento de Infraestrutura e Redes -
DIR/DASR está atuando na estruturação de uma nova Especificação Técnica – ET – 
para a prestação dos serviços de suporte e manutenção dos produtos SOFTWARE AG, 
consoante atividades descritas na alínea “d” de nossa manifestação sobre o assunto. 
Essa nova ET considera as principais recomendações sobre contratações de serviços. 
 
Em paralelo, o DIR está atuando junto a Superintendência de Suprimentos - SSU para 
verificar a possibilidade de promover, tempestivamente, o aditivo contratual, com os 
ajustes recomendados, no que se refere à explicitação dos serviços e a não 
obrigatoriedade de cumprimento de permanência nos escritórios da sede em horário 
comercial, enquanto se conclui a nova licitação.”   
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No que se refere aos argumentos da mensagem eletrônica de 19/06/13, é possível tecer 
os seguintes comentários: 
 
Nenhum dos argumentos apresentados implica previsão em edital de carga horária 
semanal a ser cumprida por funcionário. Assim, as justificativas apresentadas não 
elidem a falha apontada, pois a explícita previsão em contrato de carga horária semanal 
de 40 horas a ser cumprida nas dependências da Chesf não constitui boa prática. 
Ressalte-se que o escopo da auditoria está além da aferição de condutas legais e ilegais, 
devendo também indicar práticas desaconselháveis de governança.  
 
Além de ser vedada pela IN 04/2010 e outros normativos legais, esta contratação 
constitui risco de dependência de pessoas sem vínculo efetivo com a Organização (vide 
Súmula - TST 331 e Decreto 2.271/1997, art. 4º, inciso II: No caso de prestação de 
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serviços, é vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de 
obra). 
 
Com respeito aos argumentos adicionais contidos na CI STI 21/2013, de 13/08/13, a 
estruturação de um novo documento de especificações técnicas referenciais para os 
serviços de suporte em software AG, bem como a verificação da possibilidade de 
celebração de aditivo contratual com os ajustes necessários, consistem em providências 
com potencial de sinalizar para o cumprimento das recomendações propostas pelo 
controle interno. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder a ajustes no instrumento contratual de forma a 
descaracterizar a alocação de mão de obra, especificando os produtos a serem entregues 
em decorrência da prestação dos serviços técnicos de suporte. 
 
Recomendação 2: Abster-se de realizar quaisquer contratações por posto de trabalho 
alocado. 
 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de implementação de recomendações da Controladoria Geral da União - 
CGU. 
 
Fato 
 
Relativamente ao nível de atendimento às seis recomendações exaradas pela 
Controladoria Regional da União, através do Relatório de Avaliação da Gestão nº 
201203825, referente ao exercício de 2011, cujos registros constam do Plano de 
Providências Permanente em 2012,  
é possível asseverar que foram atendidas pela Entidade três delas, restando pendentes de 
implementação duas recomendações. A recomendação referente à utilização do 
SICONV teve sua rejeição acatada por esta unidade de controle interno.  
 
Sobre as providências adotadas até o final do exercício de 2012, acerca das 
recomendações em epígrafe, a Chesf informou o seguinte no Relatório de Gestão da 
Entidade: 

Item do Relatório Recomendação Providências 

2.1.1.1 

001 - Que a Chesf atente para a 
obrigatoriedade de proceder ao tempestivo 
registro dos atos de pessoal da Entidade no 
Sistema SISAC, do Tribunal de Contas da 
União - TCU, bem como ao encaminhamento 
dos referidos processos para análise e parecer 
da Controladoria - Regional da União em 
Pernambuco, cujos prazos se encontram 
definidos na forma dos arts. 7º e 11º da IN 
TCU nº 55/2007 

A Chesf reafirma que atenta para a 
obrigatoriedade do procedimento e que as 
dificuldades de acesso foram superadas. Do 
total de 386 admissões realizadas em 2011, 
a Chesf tem hoje apenas 38 empregados 
que ainda não estão registrados no SISAC. 
Nos últimos dois meses e quinze dias, a 
Chesf registrou 343 atos no SISAC, sendo 
que estes apresentam as seguintes situações: 
autuados, em andamento no TCU, 
aguardando parecer, e em edição 
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(devolvidos para correção). 
 
Todas as pendências referentes ao registro 
no SISAC e entrega dos processos na 
Controladoria - Regional da União em 
Pernambuco serão regularizadas até 
30/11/2012. Nas próximas admissões, o 
procedimento será realizado de forma 
tempestiva. 

002 - Que a Chesf informe à CGU sobre o 
planejamento das ações voltadas ao 
cadastramento no SISAC dos processos de 
admissão ainda pendentes, estabelecendo 
prazos para sua conclusão. 

Foram envolvidos e treinados no processo 
de registro dos atos de pessoal no sistema 
SISAC mais dois empregados com o 
objetivo de atender aos prazos definidos 
nos arts. 7º e 11º da IN TCU nº 55/2007. 
 
Até 30/11/2012 serão registrados os atos de 
admissão de 38 empregados que ainda não 
estão registrados no SISAC e corrigidos 63 
atos devolvidos que foram recebidos pela 
Chesf em 22 de outubro de 2012. 

4.1.3.2 

001 - Que a Chesf passe a consignar, nos 
processos de dispensa de licitação com base 
no art. 32 da Lei nº 9.074/95, os preços de 
referência a serem utilizados para efeito de 
julgamento da economicidade das propostas, 
bem como sua compatibilidade com o 
mercado, adotando para tal mister 
informações constantes de bancos de preços e 
de contratos de empreitada anteriormente 
celebrados para implantação de 
empreendimentos similares, dentre outros 
parâmetros. 

Em 23/10/2012 foi emitida a 
Correspondência Circular nº CIRC-SSU-
003/2012 para os responsáveis pelo 
processamento das dispensas de licitação 
com base no art.32 da Lei nº 9.074/95, 
orientando a inclusão nos processos dos 
preços de referência que foram utilizados 
para efeito de julgamento da economicidade 
das propostas. 

4.1.4.1 

001 - Que a Chesf repactue os contratos CTI 
92.2008.7100.00 e CTI-I-92.2009.3700.00, 
procedendo à identificação de serviços em 
sobreposição e à reavaliação dos preços dos 
serviços avençados, como também que, ao ser 
efetuada a repactuação dos referidos 
instrumentos, informe o fato à CGU 
encaminhando também as memórias de 
cálculo com base nas quais tenham sido 
fixados os novos valores. 

Acatamos a recomendação de repactuação 
dos contratos. Desta forma, reitera-se o que 
foi respondido para a Solicitação de 
Auditoria SA-201203825/13, de 
11/06/2012, por meio da CI-DMA-
050/2012, que ao longo da execução dos 
dois serviços, identificou-se a possibilidade 
de otimização de recursos, com uma 
possível repactuação de contrato, mediante 
a reavaliação dos cronogramas físico-
financeiros, ajuste de atividades a serem 
realizadas por cada uma das referidas 
empresas e o consequente rebatimento nos 
valores contratados. 
 
 
Até 31/01/2013 serão identificados os 
serviços em sobreposição nos contratos; 
reavaliar os preços em cada contrato; 
negociar junto às contratadas uma 
reavaliação dos preços desses instrumentos 
contratuais e realizar a repactuação 
propriamente dita, por meio de aditivos. 

3.1.1.1 

001 - Que a Chesf registre no Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
– SICONV os convênios e instrumentos 
congêneres firmados, conforme exigência 
prevista nas ultimas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias. 

A Chesf fez tratativas e pesquisou junto ao 
Ministério do planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Órgão Gestor do 
SICONV, e ao Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro), a forma 
de registrar seus instrumentos de 
transferência no SICONV. 
 
Entretanto, foram identificadas dificuldades 
para a implantação dessa sistemática de 
registro. Conforme orientação recebida do 
MPOG não é possível esta 
operacionalização, pois o SICONV 
contempla apenas as parceiras cujos 
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empenhos e ordens bancárias são realizados 
por meio do SIAFI, que não é o caso da 
Chesf. As transferências de recursos 
financeiros sujeitas à Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 
24/11/2011, são aquelas oriundas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 
União. A Chesf, por estar vinculada ao 
Orçamento de Investimentos, não estaria 
sujeita ao cadastro dos seus convênios no 
SICONV. 
 
O Serpro também opinou pela não 
obrigatoriedade da Chesf em registrar os 
instrumentos de transferência no 
SICONV. 
 
A Chesf encontra-se impossibilitada de 
cumprir essa recomendação. 

4.1.5.1 

001 - Que a Chesf busque utilizar 
procedimentos que permitam a fiscalização 
efetiva do Termo de Cooperação CVI-
92.2007.0710.00, com vistas a atestar o 
cumprimento das metas e a qualidade dos 
serviços prestados pela Codevasf e suas 
contratadas. 

Inicialmente, deve-se registrar que a 
Codevasf não é prestadora de serviços para 
a Chesf. Ela é um ente público encarregado 
do desenvolvimento do vale dos Rios São 
Francisco e Parnaíba, com ação voltada 
primordialmente para o desenvolvimento 
agrícola daquelas regiões. 
 
A Chesf reafirma que exerce plena 
fiscalização sobre os recursos repassados 
dentro do Termo de Cooperação, através 
das prestações de contas, por inspeções 
periódicas aos perímetros, por 
diligenciamento junto ás representações dos 
irrigantes, assim como acompanhando o 
resultado das ações através dos relatórios de 
Operação e Manutenção das infraestruturas 
públicas de irrigação, e de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ATER, provida 
aos agricultores irrigantes. 
 
O Termo de Cooperação Técnica-
Financeira prevê que a fiscalização “in 
loco” dos serviços contratados pela 
Codevasf é de sua competência. Além 
disso, a legislação de licitação e contratos 
administrativos (Lei nº 8.666/93) ressalva 
que os serviços contratados pela 
administração devem ser fiscalizados por 
um único agente público, conforme art.67, 
abaixo transcrito: 
 
“Art. 67. A execução do contrato deverá 
ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração 
especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição.” 
 
“Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-
se: 
.... 
XII - Administração - órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua 
concretamente;” (grifou-se) 
 
Assim, uma eventual presença da Chesf 
acompanhando os serviços “in loco” seria 



 

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

77 

fator de conflito entre as duas entidades da 
administração, parceiras no processo de 
manter em funcionamento os perímetros 
irrigados, até o dia em que o Governo 
Federal, por suas instâncias administrativas 
superiores, delibere pela transferência do 
mesmo, resolvendo uma atividade onerosa 
para a Chesf, pelos excessos cometidos 
pelos irrigantes e pela impossibilidade legal 
de se fazer a cobrança pela água fornecida 
enquanto o patrimônio não for transferido 
para quem tenha essa atribuição. 
 
Abaixo, apresenta-se excertos do Termo de 
Cooperação Técnica-Financeira CV-I-
92.2007.0710.00, referente as atribuições 
de fiscalização dos serviços contratados: 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
I. Contratação de Terceiros e Participação 
da CHESF. 
 
A CODEVASF assumirá as providências 
referentes à seleção, adjudicação, 
contratação e fiscalização de instrumentos 
(contratos e convênios) que tenham como 
objeto a prestação de serviços e o 
suprimento de materiais e equipamentos 
por terceiros, relacionados com as 
atividades objeto deste Termo de 
Cooperação, executadas nos perímetros 
irrigados, devendo para isso receber 
recursos financeiros: 
 
[...] 
Parágrafo 4º - A CODEVASF terá 
autonomia técnico-gerencial para conduzir 
as ações previstas neste Termo de 
Cooperação e que passam a ser de sua 
responsabilidade, cabendo à CHESF a 
fiscalização da aplicação dos recursos. 
Qualquer proposta de alteração nos 
procedimentos utilizados pela CODEVASF 
deverá ser feita através de correspondência 
ou de solicitação de reunião entre as 
Partícipes, com o registro escrito das 
decisões acordadas. 
 
(grifos nossos) 
DAS OBRIGAÇÕES DA CHESF 
I. Compromissos com as Populações 
Reassentadas Permanecerão sob exclusiva 
responsabilidade da CHESF os 
compromissos por ela assumidos com as 
populações reassentadas nos perímetros, 
decorrentes da natureza do 
reassentamento. Os compromissos aos 
quais se referem esta Cláusula acham-se 
detalhados no instrumento de Acordo 
celebrado com os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais, em 06 de dezembro 
de 1986, e no Protocolo de Normas 
Complementares, de 01 de julho de 1987 e 
seus aditivos, que integram o presente 
Termo de Cooperação como se nele 
estivessem transcritos. 
 
Parágrafo 1º - São de exclusiva 
responsabilidade da CHESF as 
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providências necessárias para a 
regularização fundiária de cada perímetro, 
incluindo a titulação e correspondente 
registro em cartório. 
 
Parágrafo 2º - É também de 
responsabilidade da CHESF a 
transferência dos bens de uso particular 
definidos no parágrafo 2º, da cláusula 
segunda, para os seus beneficiários. 
 
Parágrafo 3º - Para cada perímetro cuja 
gestão esteja sendo transferida para a 
entidade dos reassentados e o respectivo 
patrimônio de uso comum esteja sendo 
transferido para a CODEVASF, a CHESF 
providenciará o acerto final das 
pendências, de forma a não haver prejuízo 
para o andamento e a conclusão dos 
processos de transferência. Caso este 
acerto não seja possível, as Partícipes 
envolvidas deverão negociar as condições a 
serem estabelecidas para a efetivação dos 
processos de transferência. 
 
[...] 
VI. Principais Obrigações de Natureza 
Legal Compete à CHESF, em função de 
determinações legais: 
 
a) repassar os recursos financeiros de sua 
responsabilidade, mencionados na cláusula 
quinta deste Termo de Cooperação, 
necessários à consecução do objetivo deste 
instrumento, obedecendo ao cronograma de 
desembolso constante do Plano de 
Trabalho (Anexo VI) e a execução das 
ações convencionadas; 
 
b) definir, com a CODEVASF, os aspectos 
legais e técnicos referentes à transferência 
dos imóveis e benfeitorias que integram as 
infra-estruturas de uso comum dos 
perímetros para a CODEVASF, de modo a 
permitir a sua cessão para as entidades 
autogestionárias dos irrigantes ou outras 
que venham a ser definidas; 
 
c) assessorar a execução técnica dos 
trabalhos e os procedimentos licitatórios, 
no que couber; 
 
d) participar e supervisionar a execução 
dos serviços de engenharia, cabendo-lhe 
acompanhar as atividades de execução, 
verificar a exata aplicação dos recursos 
deste Termo de Cooperação e avaliar os 
resultados; 
 
e) aprovar o Plano de Trabalho e as 
Prestações de Contas correspondentes aos 
desembolsos realizados; 
 
f) examinar a exata aplicação dos recursos 
e avaliar os resultados; 
 
g) propor, analisar e autorizar eventuais 
alterações do Plano de Trabalho; 
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h) analisar e aprovar, juntamente com a 
CODEVASF, os Relatórios de Execução 
Físico-Financeira; 
 
i) indicar um representante, com a função 
de, em seu nome, administrar este Termo de 
Cooperação, para fins de acompanhamento 
e avaliação das atividades; 
 
j) emitir o Termo de Encerramento e 
Quitação, atestando o cumprimento do 
objetivo do presente Termo de Cooperação. 
(grifos nossos) 
 
Até 31/12/2012 essa pendência será 
submetida à Casa Civil da Presidência da 
República, conforme sugestão do TCU, 
através do Relatório de Levantamento no 
Programa de Reassentamento de Itaparica 
(Registro Fiscalis nº 538/2011) no TC- 
013.548/2011-5, conforme excertos a 
seguir: 
 
“6- Conclusão 
(...) 
a) Coordenação e integração dessa Ação 
Governamental pela Casa Civil, fixando 
diretrizes para os entes envolvidos, com 
vista a transferir a gestão e patrimônio, 
inclusive pela constatação da existência de 
impasses entre a Chesf e Codevasf, ao 
longo da execução do Programa de 
Reassentamento de Itaparica, no sentido da 
conclusão deste programa e na adoção das 
medidas necessárias a transferência da 
gestão e do patrimônio.” (grifos nossos) 
“173. Por meio da Lei 10.683/2003 e do 
Decreto 5.135/2004, constata-se que a 
avaliação e monitoramento de Ações 
Governamentais dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, bem como 
a coordenação e a integração das ações do 
Governo estão entre as competências da 
Casa Civil, órgão essencial da Presidência 
da República. 
 
174. Entre seus órgãos de assistência há a 
Subchefia de Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais, a qual 
compete assessorar o Ministro de Estado 
no acompanhamento da formulação e 
execução de programas e projetos 
governamentais, bem como promover, em 
articulação com a Subchefia de Articulação 
e Monitoramento, a coordenação e a 
integração das ações de Governo. 
 
175. Portanto, faz-se necessário à 
implementação da coordenação e 
integração dessa Ação Governamental 
pela Casa Civil, fixando diretrizes para os 
entes envolvidos, inclusive pela constatação 
da existência de impasses entre a Chesf e 
Codevasf, ao longo da execução do 
Programa de Reassentamento de Itaparica, 
no sentido da conclusão deste programa e 
na adoção das medidas necessárias a 
transferência da gestão e do patrimônio.” 
(grifos nossos) 
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Antes mesmo da apresentação de justificativas à Nota Técnica 25.795/2013, de 
30/04/13, da CGU, referente ao encaminhamento das análises do Plano de Providências 
Permanente da Entidade em 2012, a Unidade de Auditoria Interna da Chesf promoveu 
procedimentos de certificação em relação ao nível de atendimento às citadas 
recomendações, cujos resultados dos exames culminaram com o Relatório de Auditoria 
RA-AUD-16/2013, de 16/05/13. 
 
Nesse particular, a Auditoria Interna, após análises sobre as considerações apresentadas 
pelos gestores responsáveis, bem como em face das eventuais documentações 
comprobatórias da implementação das referidas recomendações, alcançaram as 
seguintes conclusões sobre o atendimento: 
 
 
 
 
Item/Recomendação Manifestação do auditado Entendimento 

AUDIN 
Recomendação da 

AUDIN 
2.1.1.1/001 Os 386 atos de admissão de pessoal foram 

registrados no SISAC e encaminhados os 
referidos processos para análise e parecer 
da CGU em Pernambuco 

Resposta satisfatória Não houve. 

2.1.1.1/002 Foram realizados os registros dos atos de 
admissão dos 38 empregados que ainda 
não estavam registrados no SISAC à 
época, como também foram corrigidos os 
63 atos devolvidos que foram recebidos 
pela Chesf em 22 de outubro de 2012, 
dentro do prazo estabelecido 

Resposta parcialmente 
satisfatória 

À Superintendência 
de Recursos 
Humanos (SRH): 
elaborar resposta em 
atendimento à Nota 
Técnica nº 
25.795/2013, quanto 
à documentação 
comprobatória do 
registro de 38 atos de 
admissão pendentes, 
e encaminhar a 
auditoria interna. 

3.1.1.1/001 Por meio da CE-PR-443/2012, 26/10/12, 
a Chesf encaminhou o Plano de 
Providências (PPP), com os seguintes 
esclarecimentos: 
 
A Chesf fez tratativas e pesquisou junto 
ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), Órgão 
gestor do SICONV, e ao Serviço de 
Processamento de Dados (SERPRO), a 
forma de registrar seus instrumentos de 
transferência no SICONV. 
 
Entretanto, foram identificadas 
dificuldades para a implantação dessa 
sistemática de registro. Conforme 
orientação recebida do MPOG não é 
possível esta operacionalização, pois o 
SICONV contempla apenas as parceiras 
cujos empenhos e ordens bancárias são 
realizados por meio do SIAFI, que não é 
o caso da Chesf. As transferências de 
recursos financeiros sujeitos à Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, 
de 24/11/2011, são aquelas oriundas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
da União. A Chesf, por estar vinculada ao 
Orçamento de Investimentos, não estaria 
sujeita ao cadastro dos seus convênios no 

Considerando os 
registros, não foram 
tomadas ações para 
certificação. 

Chegou-se à 
conclusão de que a 
recomendação não é 
possível de ser 
implementada – 
esclarecimentos 
acatados pela CGU 
na análise das 
providências do PPP 
2012. 
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SICONV. 
 
Assim, a Chesf encontra-se 
impossibilitada de cumprir essa 
recomendação. 

4.1.3.2/001 Em 23/10/2012 foi emitida a 
Correspondência Circular nº CIRC-SSU-
003/2012 para os responsáveis pelo 
processamento das dispensas de licitação 
com base no art.32 da Lei nº 9.074/95, 
orientando a inclusão nos processos dos 
preços de referência que foram utilizados 
para efeito de julgamento da 
economicidade das propostas. 

Diante dos registros, 
não foram tomadas 
ações para 
certificação, 
entretanto, esse 
procedimento será 
observado nos 
próximos trabalhos 

Chegou-se à 
conclusão de que o 
atendimento somente 
poderá ser certificado 
nos próximos 
trabalhos da 
AUDIN/Chesf sobre 
o assunto em tela. 

4.1.4.1/001 Por meio da correspondência CI-DMA-
013/2013, de 12/04/13, á área informou 
que:  
 
“omissis: 
 
i) Os serviços em sobreposição nos 
contratos foram identificados; 
 
Os administradores e fiscais dos 
contratos fizeram reuniões internas para 
identificar as possíveis sobreposições. Em 
seguida, as empresas Consplan – 
Consultoria e Planejamento Ltda. e 
CNEC Engenharia S.A., através das CE-
DMA-054/2012 e da CE-DMA-055/2012, 
respectivamente, foram convidadas a 
participar de reunião na Chesf para 
repactuação contratual (as referidas 
correspondências externas foram 
enviadas via notes, conforme mostra nota 
anexa). 
 

Durante a reunião, que aconteceu no 
final de 2012 com a presença das duas 
empresas e da Chesf, a posição da CNEC 
foi de rescindir o contrato 
amigavelmente, enquanto que a Consplan 
aceitou assumir o restante do serviço (o 
que levará a um aditivo de valor, já que a 
Consplan executará atividades que 
estavam previstas para serem executadas 
apenas pela CNEC). 

ii) Foi finalizada a reavaliação dos 
preços em cada contrato;  

Como já informado, a Chesf iniciou a 
reavaliação de preço de cada contrato e 
está em processo de negociação com as 
contratadas, entretanto, consideramos 
que essa finalização acontecerá quando o 
contrato com a CNEC for encerrado 
oficialmente e quando for assinado o 
aditivo contratual com a Consplan. Os 
serviços da CNEC foram prestados para 
a Chesf até a emissão da Licença Prévia 
pelo órgão ambiental do estado da Bahia, 
que ocorreu em 14/01/2013.  

iii) Houve negociação junto às 
contratadas sobre a reavaliação dos 
preços desses instrumentos contratuais; 

Desde a reunião que aconteceu no final 
de 2012 com a presença das duas 

Resposta satisfatória 
para o item “i”. 
 
Respostas 
parcialmente 
satisfatórias para os 
itens “ii”, “iii” e 
“iv”. 

Ao Departamento de 
Meio Ambiente 
(DMA): encaminhar 
a esta AUD cópia de 
documentos 
comprobatórios da 
regularização da 
sobreposição dos 
serviços, através do 
encerramento do 
CTNI – 92.2009.3700 
e do aditivo do CTNI 
– 92.2008.71.00. 
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empresas que vem acontecendo 
negociações com as contratadas. Como 
evidências, enviamos os seguintes 
documentos por email, conforme nota 
anexa: 

1) Minuta de relatório de encontro de 
contas da CNEC, recebido em 
11/12/2012; 
 
2) Minuta de carta relativa ao 
Reequilíbrio Econômico-Financeiro do 
Contrato; 
 
3) Solicitação da CNEC de rescisão 
contratual, recebido em 05/03/2013; 
 
4) Documento da CNEC de encontro de 
contas (esse documento já foi analisado e 
aprovado pela Chesf), recebido em 
05/03/2013; 
 
5) Documento da Consplan de encontro 
de contas, recebido em 18/03/2013, 
analisado e ainda não aprovado pela 
Chesf.   

iv) Foi efetivada a repactuação 
propriamente dita, por meio de aditivos, 
procedimentos acordados para 
ocorrerem até 31.01.2013. 

Atualmente a Chesf encontra-se 
discutindo o ajuste de contas com a 
CNEC para encerramento amigável e 
concluindo negociação com a Consplan 
para emissão de aditivo contratual. Assim 
que o processo estiver concluído 
informaremos a esta Auditoria Interna.” 
 

4.1.5.1/001 
Em resposta a área encaminhou a Folha 
de Encaminhamento de Informação  
FEI-CEI-008/2013, de 11.04.2013, 
informando que: 

“Apresentamos a seguir, avaliação sobre 
o ponto de auditoria relativo ao Plano de 
Providências sobre a Gestão do Exercício 
de 2011, com relação à forma de 
administrar o Termo de Cooperação 
Técnica-Financeira firmado com 
Codevasf objetivando a transferência dos 
perímetros irrigados de Itaparica para 
aquele ente público de fomento ao 
desenvolvimento regional. 

Inicialmente, informamos que não foi 
formalizada consulta à CCPR acerca da 
necessidade da Chesf exercer fiscalização 
nos serviços executados por empresas 
contratadas pela Codevasf para operar, 
manter e prestar assistência técnica nos 
perímetros irrigados do Reassentamento 
de Itaparica. 

Contudo, em razão do Relatório do TC 
013.548/2011-5 do TCU que sugere o 
envolvimento da CCPR para coordenar e 
integrar as ações do Governo para 
resolver o Reassentamento de Itaparica, e 
que embasou a sugestão de providência 

Entende-se que este 
assunto já foi 
contemplado pelo 
Acórdão nº 101/2013 
– Plenário do TCU. 
 

Não cabe no presente 
caso. 
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ora tratada, ter sido levada ao Plenário e 
convertido no Acórdão nº 101/2013 - 
Plenário, foram mantidos encontros com 
representantes daquele Ministério, 
juntamente com o das Minas e Energia e 
Integração Nacional, no sentido de se 
elaborar um plano de ação visando a 
solução para a participação da Chesf em 
uma atividade de cunho hidroagrícola há 
mais de duas décadas. 

Portanto, no momento, não se vislumbra 
qualquer necessidade de se formalizar 
consulta à CCPR acerca da constante 
posição da CGU no tocante a propor 
maior envolvimento da Chesf naquelas 
atividades não relacionadas com seu 
objeto societário.” 

  

 
Em vista de todo o exposto, é possível efetuar as seguintes considerações sobre as 
providências até o momento implementadas pela Chesf, considerando as últimas 
manifestações da Entidade sobre as pendências de atendimento, no que se refere ao 
passivo de recomendações do Plano de Providências do exercício sob exame (PPP 
2012): 
 
Item/Recomendação Posicionamento da CGUPE 

2.1.1.1/001 Consideramos atendida a recomendação. 
2.1.1.1/002 Por meio da CI-DAPH-37/2013, de 16/04/13, houve a apresentação da respectiva 

documentação comprobatória do registro no SISAC dos 38 atos de admissão de pessoal 
ocorridos em 2011. Ainda que seis desses atos se encontram em processo de revisão em 
virtude de correções solicitadas pela CGU, consideramos atendida a recomendação em 
tela. 

3.1.1.1/001 A recomendação teve sua rejeição pela Entidade aceita por parte da CGU na análise das 
providências do PPP 2012, considerando principalmente que sua operacionalização, do 
ponto de vista técnico, seria muito difícil em virtude do não uso do Sistema SIAFI pela 
Companhia, conforme orientações do próprio SERPRO. 

4.1.3.2/001 A implementação da recomendação não foi verificada a partir dos exames nos processos 
de dispensa com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.074/95, tomados como amostra para exame 
da regularidade dos procedimentos de contratação direta no exercício de 2012, sobretudo 
em virtude de se tratarem de dispensas decorrentes de leilões realizados até o exercício de 
2011. Nas dispensas realizadas para participação da Chesf em leilões até 2012, a 
Companhia não realizava o cotejo das propostas apresentadas pelas parceiras com 
parâmetros de bancos de preços ou mesmo de contratos anteriores para objetos similares. 
Considerando que a expedição do Relatório de Auditoria 201203825 para a Chesf, em 
definitivo, somente ocorreu após julho de 2012, o atendimento à recomendação somente 
poderá ser aferido quando da análise de dispensas relativas à participação da Chesf em 
leilões de transmissão ou geração de energia elétrica realizados a partir de 2013.  

4.1.4.1/001 É preciso alertar a unidade de controle interno da Chesf da necessidade de verificar a 
exatidão dos valores a serem apresentados no aditivo contratual que será firmado com a 
Consplan, bem como a verificação do detalhamento das informações sobre as atividades 
em sobreposição nos dois contratos, para avaliação qualitativa da relação de atividades a 
serem contempladas no novo aditivo. 

4.1.5.1/001 Mais uma vez a Coordenadoria Especial do Empreendimento de Itaparica – CEI comete 
equívoco quanto à interpretação do comando insculpido na recomendação, qual seja, o 
acompanhamento das metas do Termo de Cooperação, e não a fiscalização dos serviços 
dos contratos administrados pela CODEVASF. Nesse particular, o Acórdão TCU 
101/2013 – Plenário contém determinações no sentido de promover o acompanhamento 
das ações do plano que deverá ser apresentado até o final de julho de 2013, conjuntamente 
com os Ministérios das Minas e Energia, Integração Nacional e CODEVASF. Em essência 
o Acórdão visa dotar os Ministérios de meios para o alcance dos principais objetivos do 
Termo de Cooperação, quais sejam, a transferência do patrimônio de uso comum dos 
perímetros e a transferência da gestão para os reassentados. 
 
Assim sendo, consideramos que, a partir desse momento, o TCU deve promover o 
acompanhamento do alcance das metas do Termo, inclusive, através da análise das 
informações dos Relatórios de Gestão dos próximos três exercícios. 
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##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Cumprimento do TCJ - Termo de Conciliação Judicial 
 
Fato 
 
A presente análise considera, para efeito de atendimento à demanda do Tribunal de 
Contas da União, respostas para a seguinte questão de auditoria:  
 
“Todos os terceirizados considerados irregulares foram substituídos nos termos da 
Portaria nº 494/2009?” 
 
Com relação ao assunto que trata das terceirizações irregulares nas empresas estatais, 
foi expedido em 29/08/12 o Acórdão nº 2.303/2012-TCU-Plenário, relativamente ao 
monitoramento da implementação das determinações do Acórdão nº 2.123/2010-
Plenário. 

 
Urge lembrar que o Acórdão nº 2.132/2010 – Plenário fixou a data limite de 30/11/12 
para que as empresas estatais federais enviassem ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST/MP, quadro detalhado de substituição dos 
terceirizados irregulares. 
 
Nesse particular, destaque-se a determinação constante do item 9.4, no que se refere à 
definição das contratações irregulares: 
 
“9.4. dar ciência às empresas estatais federais listadas neste relatório de 
monitoramento, no que couber, de que: 
 
9.4.1. a terceirização de atividades finalísticas e/ou de funções contempladas nos 
planos de cargos configura ato ilegítimo e não encontra amparo no art. 25, § 1º, da Lei 
nº 8.987/1995, cuja interpretação deve se amoldar à disciplina do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal; 
 
9.4.2. segundo a jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdãos nºs 1.443/2007, 
3.840/2008, 852/2010, 3.070/2011 e 3.071/2011, do Plenário), a terceirização de 
serviços de natureza jurídica somente é admitida para atender a situações específicas 
devidamente justificadas, de natureza não continuada, quando não possam ser 
atendidas por profissionais do próprio quadro do órgão ou entidade; 
 
9.4.3. o descumprimento de determinações do TCU enseja a aplicação de multa aos 
agentes públicos faltosos, com base no art. 58, inciso VII, da Lei nº 8.443/1992.” 
 
Em 30.11.2012, foi encaminhada ao DEST a Correspondência CE-PR-490/2012 
informando que não foi identificada prática de terceirização irregular, e que os contratos 
são periodicamente visitados para verificar a ocorrência de irregularidades dessa 
natureza. Essa correspondência encaminhou, ainda, ao DEST, para conhecimento, a 
"Política para Contratação de Serviços" (RN-03/2011 SU-32) da Chesf. 
 
Entretanto, no Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, encontram-se em vigência 
contratos de terceirização que contemplam algumas categorias funcionais previstas no 
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Plano de Cargos e Salários da CHESF, a exemplo dos médicos que atuam no 
atendimento aos pacientes do município de Paulo Afonso e adjacências (CONTRATO 
Nº 92.2011.7230.00 - Postos Médicos Hospitalares (Valor R$11.474.345,00 - 12 
Meses). 
 
A CHESF vem aguardando que se ultima o processo de transferência da gestão do 
Hospital Nair Alves de Souza, ao longo dos últimos anos, pelo que os contratos de 
terceirização de mão de obra em serviços de saúde têm sido mantidos, sob pena de 
solução de continuidade e prejuízos à população. 
 
Conforme informado pelo Gestor, por meio da Correspondência Interna CI-DA nº 
10/2013, de 12/04/13, quando da realização de auditoria de acompanhamento da gestão, 
exercício de 2012, atualmente as tratativas estão sendo realizadas junto à Universidade 
Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no sentido de promover a assunção, por 
parte aquela autarquia, da responsabilidade pela administração da Unidade de Saúde, a 
qual será transformada em Hospital Escola, no âmbito do projeto de implantação do 
campus da Faculdade de Medicina da UNIVASF em Paulo Afonso-BA. Entretanto, não 
foi detalhado o cronograma segundo o qual as providências serão adotadas, tendo sido a 
reunião entre representantes da UNIVASF e Chesf ocorrida em 15/04/13. 
  
##/Fato## 

3 GESTÃO PATRIMONIAL                            

3.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de rotinas de avaliação periódica dos preços dos aluguéis de imóveis 
contratados a terceiros pela Chesf. 
 
Fato 
 
Para efeito de análise da gestão de patrimônio imobiliário, a equipe concentrou esforços 
na verificação do montante das despesas realizadas com os imóveis nos quais trabalham 
grande parte dos colaboradores da Chesf, os quais, na folha de pagamento, têm sua 
lotação definida com “sede”. Esses imóveis são denominados Edifício André Falcão – 
EAF e Centro Operacional do Sistema – COS. É possível estimar, somente por rápida 
análise da folha de pagamento, que somente nesses edifícios trabalham 2.706 
empregados. 
 
As despesas com benfeitorias necessárias nesses edifícios em 2012, segundo 
informações da Chesf em respostas à Solicitação de Auditoria nº 201307762/03, foram 
as seguintes: 
 

Nº Contrato Descrição Local 
EAF COS 

CTNI 92.2010.0420.00 Recuperação de coberta 
do Edifício André Falcão 

657.914,00  

CTNI 92.2010.0420.00 Recuperação da fachada 
do Edf. André Falcão 

627.243,00  

CTNI 92.2010.0420.00 Recuperação estrutural 
do bloco C do Edf. André 
Falcão  

433.255,94  

CTNI 92.2010.0420.00 Reforma de parte dos 
BWC’s da sede e COS 

45.054,63 55.066,78 
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CTNI 92.2010.0420.00 Reforma da Central de 
Água Gelada 

 822.828,00 

Subtotais 1.763.468,41 877.894,78 
Total 2.641.363,19 

 
Informações sobre esses contratos, tais como a data de celebração e a vigência 
atualizada dos mesmos, bem como seus valores globais, podem ser identificados na 
relação de contratos obtida do SICC – Sistema Informatizado de Compras e 
Contratações. Urge ressaltar que não se encontram incluídas no quadro supra outros 
gastos com manutenção, a exemplo de despesas com limpeza e conservação.  
 
Os principais contratos de aluguel de imóveis de terceiros que a Chesf administrou em 
2012 foram o CL-05.1.415-052, celebrado em 01/06/11, no valor mensal de R$ 
252.154,00, referente ao imóvel sito à Rua Delmiro Gouveia, 333, bairro do Bongi 
(Edifício André Falcão), e o CL-05.1.416-053, referente ao imóvel sito à Rua 15 de 
março, bairro Bongi, celebrado em 01/06/11, no valor mensal de R$ 89.904,00, todos 
com vigência até 01/06/2016, devidamente formalizados. 
 
Nos contratos de locação em tela o item 2.8 dispõe o seguinte: 
 
“2.8 Manutenção e Conservação do imóvel 
 
A locatária declara expressamente e perante as duas testemunhas abaixo assinadas, 
que está recebendo o imóvel em perfeitas condições de uso, com todas as suas 
instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas, sanitárias, de elevador, sistema de som e 
sistemas especiais de combate a incêndio e ar condicionado em perfeito estado de 
funcionamento. 
 
Parágrafo primeiro – Durante o prazo de locação e enquanto a LOCATÁRIA 
permanecer no imóvel, realizará ela, sob suas exclusivas e totais expensas e 
responsabilidades, todas as obras de limpeza, manutenção, reparos e conservação que 
se fizerem necessárias ao imóvel, inclusive nos desgastes decorrentes de agentes 
naturais, bem como fazer reposições, quando necessário, dos equipamentos e 
instalações existentes no prédio.” 
 
Observa-se, portanto, que o parágrafo primeiro do item 2.8 dos contratos de locação sob 
comento teve por escopo exonerar (embora a redação não tenha sido expressa nesse 
sentido) a FACHESF da obrigação de indenizar a locatária pelas benfeitorias 
necessárias. 
 
Entretanto, foi apresentada pela Chesf cópia de Decisão de Diretoria DD nº 02.01/2013, 
de 07/01/13, através da qual foi adquirido junto à Fachesf – Fundação Chesf de 
Assistência e Seguridade Social o imóvel relativo ao Edifício André Falcão – EAF, pelo 
valor de R$ 24.170.083,97, à vista. Esse montante se aproxima do valor oficial de 
avaliação do imóvel, segundo resultado de levantamento constante do Laudo de 
Avaliação nº 14.600.001/0211, de fevereiro de 2011, qual seja, R$ 25.215.431,00. 
 
Esse ato de gestão supre parcialmente a falha apontada com relação à ausência de 
indenização de benfeitorias necessárias pela Fachesf, uma vez que as benfeitorias 
necessárias realizadas pela Chesf no Edifício André Falcão até o final de 2012 passaram 
a integrar o patrimônio da Companhia. 
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Com relação ao contrato de aluguel do edifício do Centro Operacional do Sistema - 
COS, a Chesf efetuou pagamento à Fachesf R$ 8.368.508,20, a título de benfeitorias 
úteis realizadas no terreno de propriedade da Chesf, conforme Decisão de Diretoria DD 
nº 53/2012, de 26/12/12, sem que, no entanto, restasse esclarecido o valor em tela, bem 
como discriminadas as intervenções a que se referem, considerando, sobretudo, que o 
citado montante perfaz 52,50% do valor de avaliação do imóvel (COS), consoante 
Laudo nº 14.600.002/2011, de fevereiro de 2011. 
 
Segundo Relatório de Gestão da Unidade Jurisdicionada, referente ao exercício de 2012, 
tanto o EAF como o COS foram adquiridos pela Chesf junto à Fachesf, conforme 
evidencia o teor do Ofício PR nº 23/2013, de 15/03/13, dirigido à Chesf, informando a 
entidade de previdência complementar em tela de modo que hoje menos de 1% dos 
recursos dos planos por ela administrados se encontram investidos em imóveis. Tal 
decisão encontra guarida na estratégia da Fachesf de priorização de investimentos em 
imóveis de forma indireta, através de Fundos de investimentos imobiliários e demais 
instrumentos do mercado de capitais. 
 
Além destes, há contratos de aluguéis de imóveis com valores menos significativos, em 
Brasília e São Paulo, quais sejam, CTNI 92.2008.6160.00 e CTNI 10.2009.0040.00, nos 
valores mensais de R$ 2.133,30 e R$ 7.208,25, respectivamente. 
 
Acerca das despesas realizadas com imóveis próprios da Chesf, é preciso ponderar, “a 
priori”, que o Programa/Ação 0807/4101 – “Manutenção e adequação de bens imóveis 
na Região Nordeste” contemplou gastos também com imóveis alugados, de maneira 
que não é possível afirmar que a realização de R$ 24.282.891,00 se refira à totalidade de 
despesas com imóveis da União. 
 
Ademais, foram consideradas, no conjunto de imóveis próprios, as subestações de 
propriedade da Chesf, entretanto, pelo número de instalações de transmissão em 
operação pela Companhia, proceder ao levantamento das despesas realizadas em todas 
elas, para os objetivos desse trabalho e do tempo disponível, a presente análise tornar-
se-ia inviável. 
 
Dessa forma, é possível elencar, com base nas informações fornecidas pela Chesf, em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201307762/01, os valores dos contratos 
celebrados em 2012 para manutenção de imóveis próprios: 
 
 
Modalidade 
de licitação 

Nº Contrato Objeto Valor (R$) 

TP 012011888000 Contratação dos serviços de 
construção de galpão pré-moldado 
em concreto armado, no 
almoxarifado da Chesf, em Paulo 
Afonso - BA 

872.280,74 

TP 012012812000 Contratação de serviços de 
construção de muro de alvenaria de 
pedra para delimitação do complexo 
hidroelétrico de Paulo Afonso 

754.762,87 

PG 022011128000 Instalação e fornecimento de 
concertina para subestações da GRL 
nos estados de PE e RN 

562.144,85 

PG 022011357000 Torre de iluminação 142.084,80 
PG 022012030000 Instalação de proteção nas estruturas 

do pátio de 13,8 KV da Subestação 
24.400,00 
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do Bongi contra pequenos animais 
TP 022012074000 Construção de muro pré-moldado nas 

subestações Angelim I e II 
444.061,26 

PG 032012137000 Fornecimento com instalação de 15 
condicionadores de ar Split de acordo 
com a especificação técnica ET-
DRMS-CIVIL 002R00/2012 

77.379,86 

PG 032012245000 Execução de serviços de sinalização 
nos complexos Pitaçu e Camaçari, na 
Regional Sul da Chesf, de acordo 
com a ET-SSAAA-045/2012 e 
desenhos 

117.900,00 

PG 032012306000 Serviços de melhoria de eficiência 
nos sistemas de iluminação interna e 
externa da usina térmica de Camaçari 

495.180,00 

CV 032012424000 Execução de serviços de obra civil 
para instalação de elevador no CDSH 
no Complexo de Pituaçu, em 
Salvador/BA, de acordo com a 
especificação técnica ET-SSAAA 
43/2012 

85.016,45 

CV 032012436000 Execução de serviços de reforma nos 
banheiros SSCP, SSST e Aché, no 
Complexo de Pituaçu, de acordo com 
especificação técnica ET/SSAAA-
81/2012 

135.098,89 

CV 092012085000 Serviços de construção de 20 cabanas 
para extintores das subestações Chesf 
Sobradinho 

71.874,58 

PG 092012420000 Execução de serviço de engenharia e 
manutenção níveis II e III em 520 
extintores de incêndio dos tipo 
químico seco, das instalações 
pertencentes a Regional de 
Sobradinho (GRB) 

49.100,00 

CV 092012543000 Contratação de serviços de 
adequações civis nos prédios da 
oficina eletromecânica e galpão do 
SBMS e SBML, localizada na 
Gerência Regional de Sobradinho 
(GRB) 

68.029,08 

PG 122012078000 Execução de calçamento em 
paralelepípedos na subestação 
Teresina I 

723.564,61 

PG 122012146000 Postes e painéis telados 304.997,20 
PG 902012066000 Motobomba 111.827,00 
PG 902012187000 Persianas  50.000,00 
PG 902012396000 Transformadores de distribuição 46.079,00 
CN 922012236000 Pavimentação asfáltica no acesso da 

SE Zebu II 
2.474.634,32 

Total (R$) 7.610.415,51 
 
 
Ressaltar, ainda, que o quadro supra se refere a despesas que ocorreram à conta do 
orçamento de investimentos das empresas estatais, de maneira que nesse elenco não se 
encontram relacionadas despesas de manutenção desses imóveis ocorridos por meio de 
orçamento próprio da Chesf. 
 
Em consulta ao Sistema de Compras e Contratações – SICC, foi possível obter algumas 
informações sobre os contratos de manutenção dos imóveis próprios, a exemplo 



 

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

89 

daqueles que têm por objeto a limpeza e conservação dos mesmos, que ocorrem à conta 
de recursos próprios da Companhia. 
 
A tabela a seguir ilustra a situação encontrada: 
 
Modalidade 
de licitação 

Nº Contrato Objeto Valor (R$) Início 
vigência 

Fim 
vigência 

PG 92.2010.3980.00 Serviços de limpeza e 
conservação do 
almoxarifado de Abreu 
e Lima 

694.505,28 16/12/10 16/12/12 

PG 92.2010.4160.00 Limpeza e conservação 
das subestações do 
Recife II, Pirapama II, 
Ribeirão, Mirueira, Pau 
Ferro e Goianinha  

2.525.213,52 06/01/11 20/01/13 

PG 92.2011.0280.00 Limpeza e conservação 
dos prédios da 
Administração 
Regional de Paulo 
Afonso 

1.267.410,37 31/03/11 27/04/13 

PG 92.2011.0100.00 Limpeza e conservação 
das instalações prediais 
da Gerência Regional 
Sul da Chesf em 
Sergipe e Olindina 
(BA) 

997.996,48 08/06/11 01/08/13 

PG 92.2010.0563.00 Serviços de limpeza, 
conservação, 
jardinagem, 
paisagismo, roço e 
capinação nas 
instalações prediais da 
Regional Sul da Chesf 

4.268.872,39 26/06/11 01/08/13 

PG 92.2011.4870.00 Limpeza e Conservação 
da Subestação Joairam 

421.718,08 16/03/12 02/04/14 

PG 92.2011.4350.00 Limpeza e Conservação 
das instalações prediais 
da Gerência Regional 
Norte da Chesf em 
Fortaleza (CE) 

1.763.706,45 02/03/12 02/04/14 

PG 92.2012.0230.00 Limpeza e conservação 
dos jardins do prédio 
sede da Chesf 

984.831,75 11/05/12 01/06/14 

 
Importante frisar que a maior parte desses contratos, que correm à conta de recursos 
próprios, têm 24 meses de vigência inicial, o que significa que a despesa estimada no 
exercício de 2012 tem de considerar a divisão do valor global pelo número de meses de 
vigência. 
 
A título de exemplo, o CTNI 92.2011.4350.00, com dois anos de vigência, celebrado 
em 02/03/12, teve por valor global R$ 1.763.706,45. Portanto, a despesa mensal 
estimada é de R$ 73.487,77. Como sua celebração ocorreu em 02/03/12, a despesa 
estimada em 2012 foi referente a nove meses, ou seja, R$ 661.389,93. 
  
##/Fato## 

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            
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4.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
  
 
Fato 
 
Analisando a regularidade dos pagamentos referentes à rubrica "adicional de 
periculosidade", foi identificado que um percentual significativo dos empregados que 
recebem esse adicional ficam expostos a riscos elétricos por poucos dias no mês de 
referência. De forma complementar, evidenciou-se que o pagamento vem sendo 
realizado com base na remuneração integral (de todo o mês), com fulcro no Enunciado 
TST nº 361, editado conforme Resolução nº 83/98, mantida pela Resolução nº 
121/2003: "O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, 
dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, 
tendo em vista que a Lei nº 7.369/85 não estabeleceu qualquer proporcionalidade em 
relação ao seu pagamento". 
 
Detalhando as análises, foi feita uma avaliação, por amostragem (pagamentos entre os 
meses de março a agosto de 2012, de dezoito servidores – totalizando 108 meses 
avaliados), tendo sido evidenciado que, em mais de 50% dos casos, os servidores 
ficaram expostos ao risco por um período inferior a cinco dias no mês. Segue 
detalhamento: 
 
 

Nº de dias de 
exposição ao risco 
dentro de um mês 

Nº de meses da 
ocorrência 

Percentual da 
ocorrência 1 

Percentual da 
ocorrência 2 

1 2 1,85% 

53,70% 
2 17 15,74% 
3 24 22,22% 
4 4 3,70% 
5 11 10,19% 

Não descrito 3 2,78% 2,78% 
Seis ou mais dias; ou 

sem exposição ao 
risco (sem 

periculosidade) 

47 43,52% 43,52% 

Total 108 100% 100% 
 
 
Dos dados apresentados e da amostra avaliada tecemos as seguintes considerações: 
 
a) Nos meses de abril e maio de 2012, o servidor de matrícula nº 212.563, que ocupa a 
Função Gratificada de Assessor do Departamento de Projeto e Construção de 
Subestações – DLT, cujo salário permanente é de R$ 6.513,74 (referência abril de 
2012), esteve sob risco elétrico por um dia em cada mês. Complementarmente, nos 
meses de março e junho do mesmo ano, o servidor esteve sob o risco elétrico dois dias 
ao mês. Logo, para cada um dos meses retrocitados, o mesmo fez jus ao adicional de 
periculosidade no montante de R$ 3.356,65, o que totalizou R$ 13.426,60 no período.  
 
b) Nos meses de março, julho e agosto de 2012, o servidor de matrícula nº 107.875, cujo 
salário permanente é de R$ 10.766,05 (referência abril de 2012), esteve sob risco 
elétrico por dois dias em cada mês. Complementarmente, nos meses de abril, maio e 
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junho do mesmo ano, o servidor esteve sob o risco elétrico três dias ao mês. Dessa 
forma, o funcionário fez jus ao adicional de periculosidade no montante de R$ 
35.932,37, no período. 
 
Nesse caso, cabe acrescentar que a descrição da atividade de risco realizada em julho é a 
mesma de junho (início das atividades de supervisão dos serviços de implantação de um 
autotransformador 230/69 KV com CT's na SE Sobral II), conforme análise dos 
formulários de credenciamento, sendo que o intervalo entre o fim do período de risco do 
mês de junho e o início do período de risco do mês de julho corresponde a apenas vinte 
dias. 
 
c) O servidor de matrícula nº 236.780, cujo salário permanente é de R$ 5.455,18 
(referência abril de 2012), esteve sob risco elétrico por dois dias em cada um dos 
seguintes meses do ano de 2012: março, abril, maio e agosto. Dessa forma, o 
funcionário fez jus ao adicional de periculosidade no montante de R$ 5.225,22, no 
período. 
 
Nesse caso, cabe destacar que foi feito um único credenciamento para os meses de 
março e abril, sendo que o período em atividade de risco foi de 30/03 a 02/04/2012, ou 
seja, quatro dias consecutivos englobando os dois meses, ou seja, gerando o direito à 
periculosidade nos dois meses de exposição ao risco. 
 
d) Nos meses de maio, junho e julho de 2012, o servidor de matrícula nº 085.855, cujo 
salário permanente é de R$ 10.766,05 (referência abril de 2012), esteve sob risco 
elétrico por dois dias em cada mês. Complementarmente, nos meses de março, abril e 
agosto do mesmo ano, o servidor esteve sob o risco elétrico três dias ao mês. Dessa 
forma, o funcionário fez jus ao adicional de periculosidade no montante de R$ 
32.552,36, no período. 
 
e) Em mais de 50% dos meses avaliados, o período de exposição ao risco dentro de um 
mês foi igual ou inferior a cinco dias. 
 
Cabe destacar que as principais atividades desenvolvidas foram de inspeção, supervisão 
e levantamento de dados acerca de atividades técnicas da Estatal. Complementarmente, 
a Equipe de Auditoria não está questionando a importância dos trabalhos realizados, 
nem o fato do pagamento ser integral, apesar dos servidores ficarem expostos ao risco 
por poucos dias. O que se questiona é a possibilidade de melhor planejamento das 
atividades, de modo a concentrá-las, sem prejuízo do atingimento dos objetivos 
propostos, levando a uma economia de recursos. 
 
No que se refere à relevância de um melhor planejamento, com consequente economia 
de recursos, cabe contextualizar o momento em que a Chesf se encontra. Conforme 
descrito no Relatório de Gestão de 2012, a Chesf apurou um prejuízo consolidado de R$ 
5.341,3 milhões nesse exercício, resultante dos ajustes contábeis decorrentes da 
renovação das concessões vencíveis em 2015, tendo como fundamento a Medida 
Provisória – MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, que alterou 
dispositivos da legislação vigente com o objetivo de viabilizar a redução do custo da 
energia elétrica para o consumidor. Com a adesão da Chesf à MP nº 579/2012, tornou-se 
necessário o aprofundamento e a antecipação de muitas ações já previstas de otimização 
de processos e redução de custos. 
 
Quanto ao fato, por meio de mensagem eletrônica de 27/06/2013, o Gestor apresentou 
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as seguintes argumentações: 
 
“A formatação do controle de empreendimentos, fazendo uso da figura do Gestor de 
Empreendimentos, ver portaria RN-03/2012, OI-71, implica em responsabilidades as 
quais tem como principal premissa a coordenação de todas as etapas dos 
empreendimentos. Desta forma é mandatória, a supervisão do Gestor também nas 
etapas de construção e comissionamento.  
 
Em adição, da relação de funcionários, cujas fichas de periculosidade foram auditadas, 
existem aqueles que trabalham em atividades que requer o controle freqüente de 
composições orçamentarias, sendo necessárias ações de apropriação e, aqueles 
especializados em projetos executivos os quais necessitam comparecer ao local das 
obras, para efetivação dos ajustes e correções necessárias.  
 
Instrumento como o CMET, o qual é embasado na figura do Gestor de 
Empreendimentos, esta presente para melhorar o desempenho da empresa na 
implantação dos novos negócios da transmissão, por conseqüência, no perfil 
econômico financeiro da CHESF. Trata-se portanto de uma ação cujo custo benefício 
esta voltada para repercutir de forma positiva nos resultados empresariais da CHESF.  
 
Isto posto, esperamos ter justificado o fato levantado.” 
 
Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 201307762, item 
4.1.1.1, a Chesf apresentou esclarecimentos por meio da CI-SPT nº 050/2013, de 
14/08/13, nos seguintes termos: 
 
“Após a leitura do presente relatório depreende-se que alguns fatos não ficaram claros: 
 
A) Programação de atividades em área de risco Todos os casos de credenciamento, no 
âmbito da Superintendência de Projetos e Construção de Transmissão, são de 
credenciamentos temporários, com exceção de 03 casos que tem credenciamentos 
permanentes devido a determinação da Justiça do Trabalho. Mensalmente, em torno do 
dia 25, são recebidas, analisadas, consistidas e . aprovadas, as fichas de 
credenciamento de todos os empregados com atividades programadas, em área de 
risco, para o mês seguinte. Nessa tarefa é feito um esforço enorme para otimizar ao 
máximo a utilização do menor contingente possível de empregados para desempenho de 
todas as atividades necessárias ao atendimento da programação de trabalhos para 
aquele mês. Os controles são rígidos e qualquer credenciamento fora desse prazo tem 
que ter uma forte justificativa de excepcionalidade para a sua efetivação. 
 
B) Atividades do Gestor de Empreendimento –GE O gestor de empreendimento atua de 
forma interfuncional e sistêmica, coordenando o processo de mobilização das diversas 
áreas funcionais envolvidas neste macro processo, 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. São 
atribuições do gestor de empreendimento, conforme definido na Resolução Normativa 
RN-03/2012 01-71 (Criação da Atividade de Gestor de Empreendimentos): 
 
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. Elaborar e apresentar para o Comitê de Monitoramento dos Empreendimentos de 
Transmissão - CMET, escopo e a planilha preliminar de planejamento do 
Empreendimento;  
 
3. Fazer o planejamento, o cronograma físico e econômico-financeiro, interagindo com 
os órgãos responsáveis, de forma a ajustá-lo, se necessário, através da reprogramação 
dos contratos e/ou requisições de materiais e/ou serviços, a rede padrão e coordenar o 
monitoramento do(s) Empreendimento(s) Corporativo(s) de transmissão de sua 
responsabilidade; 
 
4. Mobilizar e articular todos os segmentos envolvidos com a consecução dos 
empreendimentos de transmissão em implantação sob sua coordenação; 
 
5. Informar ao CMET e/ou ao Superintendente (e Assessorias) de Projetos e 
Construção da Transmissão sobre o andamento dos empreendimentos; 
 
6. Participar das reuniões do CMET ou de análise crítica de desempenho do 
empreendimento de transmissão da Chesf, sob sua responsabilidade; 
 
7. Levantar com os responsáveis pelo contato em cada área os prazos, problemas e 
soluções das etapas do mesmo; 
 
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 
Gerente do DPS/DFCP (para questões patrimoniais). 
 
9. Acompanhar a tramitação de documentos, junto ao poder concedente, órgãos 
reguladores, instituições envolvidas e internamente à Chesf. Acompanhar a abertura de 
ODI, dos Centros de Custo e a emissão do contrato (a partir de pré-contratos), quando 
atendidos a todos os requisitos normatizados. 
 
11. Coordenar o encerramento das pendências de obra dos empreendimentos em 
operação, com a execução do inventário fisico. 
 
12. Coordenar a alimentação dos dados no(s) sistema(s) de controle referentes ao 
empreendimento por cada um dos segmentos envolvidos. 
 
13. Coordenar a centralização e emissão dos documentos legais de encerramento de 
obras e encaminhamento a DF objetivando a transferência dos custos de construção e 
ou reforma para a operação. 
 
14. Monitorar a apropriação adequada de gastos, movimentação e devolução de 
equipamentos e materiais nos centros de custos sob sua gestão. 
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O objetivo do macro processo de Gestão da Implantação de Empreendimentos de 
Transmissão é acompanhar a implantação dos empreendimentos de transmissão da 
Chesf, abrangendo todo seu ciclo de desenvolvimento, desde os estudos e projeto até a 
energização e solução de pendências, de forma a permitir um adequado planejamento, 
monitoramento e controle das principais etapas do empreendimento. Também, com 
base nisso, fornecer informações consistentes e consolidadas para subsidiar a alta 
gestão na tomada de decisões com vistas à minimização de riscos e maximização dos 
resultados dos negócios de transmissão da Chesf Além da atividade de GE, por não ser 
uma função formal, muitos empregados ainda detém cargos gerenciais e assessoriais 
(formais e informais) que necessitam da presença dos mesmos na sede da empresa. 
Destaca-se que os GE NÃO exercem as atividades de gestor de empreendimentos em 
um único evento, mas em vários, os quais se encontram em diversos estágios de 
desenvolvimento, conforme pode-se comprovar abaixo: 
 
 

Item Gestor de Empreendimento Quant. de 
eventos 

1 Bruno Oliveira 6 
2 Edjalma Lima 3 
3 Edmar Setembrino 7 
4 Ednaldo Almeida 4 
5 Eduardo Matos 10 
6 Eduardo Nóbrega 10 
7 Fábio Nepomuceno 15 
8 Antônio Feitosa 1 
9 Gabriela Lyra 5 

10 Glauber Vasconcelos 32 
11 Leandro Rodrigues 3 
12 Humberto Rodrigues 23 
13 Maurício Bouwman 8 
14 Osvaldo Paiva 10 
15 Paulo Castro 18 
16 Carlos Randau 6 
17 Ricardo Melo 4 
18 Roberto Pires 35 
19 Antônio Sávio 3 
20 Zorildo Oliveira 5 

Total 208 
 
 
Outrossim, os GE acima tratam apenas dos empreendimentos oriundos de Leilões da 
ANEEL e/ou de Resoluções Autorizativas específicas, abrangendo uma ampliação de 
11.932 MVA em transformação em subestações, 2.366 km em linhas de transmissão, 
com adição de 21 novas subestações e 29 novas linhas de transmissão ao Sistema de 
Transmissão da Chesf. Isto agregará uma receita adicional anual aos cofres da 
Empresa superior à R$ 270 milhões. Além disso, temos mais um contingente de 06 
Gestores que são responsáveis pelos 357 eventos, em andamento, do Plano de 
Modernização de Instalações - PML que abrangem, praticamente, todas as 111 
subestações do sistema da Chesf atualmente em operação. 
 
Feitos esses esclarecimentos, finalizamos esclarecendo que a duração da permanência 
na área de risco do GE depende da quantidade de obras e de estágios das mesmas, 
onde o planejamento de cada GE visa atender ao exposto anteriormente. Por fim, 
salienta-se que o atendimento à todos os itens acima são ciclicos e na maioria das vezes 
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com periodicidade mensal, não podendo, portanto, concentrar as atividades de risco 
em um determinado mês e as atividades em áreas desernegizadas em outro. 
 
Conclusão: pelo acima exposto fica evidente que a Chesf adota sistemática rigorosa 
para garantir a otimização dos credenciamentos mensais, não havendo necessidade de 
imposição de maiores restrições as já existentes.” 
 

Da manifestação do Gestor, verifica-se que, pelo menos para a Superintendência de 
Engenharia de Construção de Linhas de Construção – SPT, os controles internos 
voltados ao credenciamento dos profissionais para execução de atividades sob risco 
elétrico são satisfatórios, considerando a amostra analisada.  
##/Fato## 

5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

5.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

5.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

5.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ocorrência de sobreposição de serviços relativos à elaboração de projetos 
executivos de sistemas de medição, proteção, comando, controle, supervisão e 
regulação-MPCCSR, no âmbito do Contrato CTNI 92.2012.0610. 
 
Fato 
 
Nas instruções especiais anexas ao Edital da Concorrência nº 92.2012.0610, foram 
detalhados os serviços correspondentes às três fases necessárias à consecução dos 
objetivos da referida contratação, que trata da elaboração de projetos executivos em 
sede de Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão e Regulação – MPCCSR, 
em diversas subestações de propriedade da Chesf. 
 
Verificou-se que ocorreram sobreposições de serviços correspondentes à elaboração das 
memórias de cálculo, que já é parte integrante da documentação representativa do 
projeto executivo, segundo Anexo C da Instrução Técnica IT DEPC nº 003/2011.  
 
Na fase I – Detalhamento do Projeto, na qual serão disponibilizadas informações como 
a definição de esquemas dos equipamentos de pátio, desenhos das instalações existentes 
e filosofias de proteção, consta da IT-DEPC nº 003/2011 o seguinte: 
 
“Para concretização desta atividade deverão se feitas visitas às subestações e 
Gerências Regionais, sempre com acompanhamento de um representante da Chesf.  
 
Nesta fase, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

• Relatório Técnico de Levantamento de Campo; 
• Relatório Técnico de Memórias de Cálculo. 

 
Estas atividades e a composição dos documentos estão detalhadas no Anexo C desta 
Seção.” 
 
Já na fase II – Projeto Executivo, no qual se desenvolvem as atividades de verificação 
da qualidade e conteúdo dos desenhos dos fabricantes de equipamentos, dispositivos e 
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componentes do pátio das subestações, utilizados no projeto, assim como elaboração de 
desenhos novos e revisões naqueles já existentes, consta da IT-DEPC nº 003/2011 o 
seguinte: 
 
“Nesta fase a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

• Revisão e atualização dos desenhos de MPCCSR existentes; 
• Diagrama funcional; 
• Diagrama de interligação; 
• Diagrama de Fiação dos painéis e chassis ou unidades autônomas; 
• Lista de pontos de supervisão; 
• Memorial descritivo; 
• Desenhos “Como Comissionado”. 

 
Estas atividades e a composição dos documentos estão detalhadas no Anexo C desta 
Seção.” 
 
Finalmente, na Fase III, a contratada deverá prestar apoio ao projeto na instalação, com 
profissional habilitado tecnicamente, pelo tempo em que for necessário, quando 
convocada durante os períodos de montagem, comissionamento e integração. O 
documento a ser elaborado como produto final desta etapa é o Relatório Técnico de 
Atividades de Apoio no Campo. 
 
No item C4, do anexo I da Seção C, da IT-DEPC nº 003/2011, a Chesf define a 
composição do Projeto Executivo da seguinte forma: 
 

1. Diagrama Funcional; 
2. Diagrama de Interligação; 
3. Diagrama de Fiação; 
4. Diagrama de Arquitetura do Sistema; 
5. Lista de Pontos de Supervisão; 
6. Memorial Descritivo; 
7. Quantitativo de Cabos; 
8. Planilhas de desconexão e conexão de fiação e cablagem; 
9. Memória de cálculo. 

 
Verifica-se que o item 9, a saber, memória de cálculo, faz parte do projeto executivo, 
como documento técnico que deve ser entregue pela contratada para apreciação e 
aprovação da Chesf. 
 
Entretanto, este item se encontra previsto no orçamento básico da licitação de forma 
separada do projeto executivo, tendo sido definido o mesmo preço do documento 
“memória de cálculo” para todos os 81 eventos da primeira sequência, a saber, R$ 
2.187,37. Para os demais 14 eventos da segunda sequência, o preço definido foi R$ 
2.103,32 por item da planilha.  
 
Observa-se que esse item totaliza os seguintes valores, por sequência de eventos: 
 
 

Sequência de eventos Valores globais das memórias de cálculo dos 
eventos do orçamento básico (R$) 
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1 177.176,97 

2 29.446,48 

Total (R$) 206.623,45 

 
 
Verificou-se ainda que, no que tange à fase III – Relatórios de apoio ao campo, que os 
referidos produtos apresentam resultados das atividades de comissionamento, que em 
acepção ampla é o conjunto de procedimentos de engenharia que visam assegurar que 
cada componente ou módulo dos sistemas de proteção das subestações tenham sido 
instalados/alterados conforme projeto, que estejam funcionando conforme os padrões de 
desempenho e confiabilidade definidos pelas normas técnicas, e que as informações 
sobre operação sejam integralmente repassadas para o proprietário. 
 
Nesse particular, consta do item C.3.2 da IT DEPC nº 003/2011 o seguinte: 
 
“Os desenhos como comissionados são os documentos do projeto executivo que 
sofreram alguma alteração durante as fases de montagem, comissionamento e 
integração. Devem retratar exatamente o projeto no momento de sua energização e 
entrada em operação comercial.” 
 
Consta ainda do item C4 da referida instrução técnica: 
 
“Todos estes documentos fazem parte do Projeto Executivo de um evento novo ou 
existente que esteja sofrendo alguma reforma ou complementação. 
 
Além disso, deverá também ser elaborada a Revisão e Atualização dos Desenhos de 
MPCCSR existentes de outros eventos da instalação que de alguma forma venham a 
sofrer modificação por conta da entrada em operação dos eventos novos ou 
reformados.” 
 
Dessa forma, pelo menos em parte, verifica-se que as atividades de elaboração dos 
desenhos “como comissionados” são parte integrante das atividades de apoio ao campo, 
de maneira que haveria nessa hipótese sobreposição de serviços entre as fases II e III do 
projeto executivo, considerando que, no orçamento base da licitação, o projeto 
executivo “como comissionado” e o relatório de apoio ao campo são itens distintos, 
como seus próprios preços de referência. 
 
A título de exemplo, são enumerados os seguintes eventos, com os respectivos preços 
dos produtos denominados “Relatório de levantamento de campo”, “Memória de 
Cálculo”, “Projeto Executivo” e “Relatório de Apoio ao Campo”, representativos das 
fases I, II e III do objeto da contratação: 
 
 

Evento Subestação 
Preço do relatório 
de levantamento 
de campo (R$) 

Preço da 
Memória de 
Cálculo (R$) 

Preço do 
projeto 
executivo 

Preço do 
Projeto 
Executivo 
“como 
comissionado 

Preço do 
Relatório de 
Apoio ao 
Campo 

1 SE Açu II 4.254,26 2.187,37 76.544,71 8.504,97 17.061,45 
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9 SE Camaçari II 4.254,26 2.187,37 66.093,23 7.343,69 17.061,45 

21 SE Campina 
Grande II 4.254,26 2.187,37 63.803,85 7.089,32 17.061,45 

49 SE Delmiro 
Gouveia 4.254,26 2.187,37 76.544,71 8.504,97 17.061,45 

 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Elaboração de projeto básico de projetos executivos em MPCCSR sem a verificação de 
possíveis redundâncias nos serviços necessários à edição dos documentos técnicos 
finais. O Gerente da Divisão de Projetos de Controle e Proteção de Usinas e 
Subestações – DEPC elaborou planilha contendo a previsão de peças técnicas que, pela 
descrição das especificações dos serviços, já se encontram contemplados como 
documentos a serem entregues para aprovação do projeto executivo de cada evento. Tal 
falha traz como consequência acréscimo de custos indevidos ao Contrato CTNI 
92.2012.0610. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Conforme CI-SPT nº 050/2013, de 14/08/2013, a Chesf apresentou esclarecimentos para 
os apontamentos do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201307762, item 5.1.1.2, nos 
seguintes termos: 
 
“Recomendação 1: Considerando que o Contrato CTNI 92.2012.0610 se encontra 
ainda no primeiro ano de vigência, atuar no sentido de efetuar os devidos descontos 
das faturas correspondentes aos projetos executivos a serem entregues, relativamente 
aos valores cobrados em duplicidade para cada evento, a exemplo da memória de 
cálculo desses projetos. 
 
Resposta: 
 
A memória de cálculo é necessária para definição das bitolas dos cabos necessários ao 
projeto que dependem das correntes dos circuitos associados bem como das distâncias 
envolvidas uma vez que interferem na queda de tensão. Estes dados, que são utilizados 
para elaboração das memórias de cálculo, geralmente são obtidos nos levantamentos 
de campo, portanto, é justificado que estes dois itens estejam na FASE I, que antecede 
ao projeto executivo. Na FASE II, elaboração do projeto executivo, são feitos os 
diagramas de interligação e lista de cabos que utilizam os dados da memória de 
cálculo na definição das bitolas, portanto, a memória de cálculo não deve ser parte 
integrante do projeto executivo. Desta forma, foi um equívoco a memória de cálculo 
constar na relação de documentos do projeto executivo, porém, este documento não foi 
levado em consideração para composição de preço do projeto executivo justamente por 
que já constava na FASE I  
 
Conclusão: pelo acima exposto fica evidente não ser necessário efetuar os devidos 
descontos das faturas correspondentes ao contrato CTN-I92.2012.0610. 
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Recomendação 2: 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.” 
 
Resposta: 
Pelo exposto na resposta a Recomendação 1acima, não há duplicidade de custos no 
contrato CTN-1 92.2012. 0610. 
 
Conclusão: pelo acima exposto fica evidente que a Chesj zela na elaboração de 
orçamentos básico detalhados, evitando a duplicidade de previsões de custos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à possível previsão em duplicidade do documento memória de cálculo nas fases 
I e II da contratação em tela, são pertinentes as justificativas apresentadas. 
 
Entretanto, quanto à possível duplicidade dos eventos relativos aos produtos 
apresentados em face dos trabalhos de apoio ao campo, em relação aos serviços de 
comissionamento (fases II e III), não foram apresentadas justificativas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 2: 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.  
 
 
5.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

5.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

5.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Morosidade na celebração dos contratos definitivos. 
 
Fato 
 
A Chesf participou do Leilão ANEEL nº 004/2011, certame que teve por objeto a 
contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a 
construção, montagem, operação e manutenção das respectivas instalações, por um 
prazo de 30 anos, contados da assinatura do respectivo contrato de concessão. 
 
Da participação da Chesf nos lotes G, H e I do referido leilão, decorrem a celebração de 
pré-contratos com as empresas privadas parceiras da Companhia, tendo em vista a 
construção dos seguintes empreendimentos: 
 
 

Lote Empreendimentos Empresas selecionadas Preços 

G Linha de transmissão de 230 KV Consórcio 9.757.527,55 
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Teresina II – Teresina III, primeiro e 
segundo circuito. 

INCOMISA/Multiempreendimentos  

ABB 26.446.061,00 

NEXANS 2.030.514,24 

H 

Linha de transmissão Recife II – SUAPE 
II, CII, circuito simples, em 500 KV, com 
extensão aproximada de 44 Km. 

Consórcio 
INCOMISA/Multiempreendimentos 

18.833.213,46 

Subestação SUAPE II, com entradas de 
linha, barramentos e demais instalações, 
além dos equipamentos para MPCCSR. 

ALSTOM 18.167.348,12 

Cabos condutores NEXANS 2.302.909,72 

I 

Linha de transmissão Camaçari IV – 
Sapeaçu, circuito simples, em 500 KV, 
com extensão aproximada de 105 Km, e 
linha de transmissão Sapeaçu – Santo 
Antônio de Jesus, em 230 KV, com 
extensão próxima de 31 Km 

Consórcio 
INCOMISA/Multiempreendimentos 

39.941.599,34 

Subestações Sapeaçu e Santo Antônio de 
Jesus, contendo entradas de linha, 
barramentos e demais instalações, além 
dos equipamentos para MPCCSR 

ABB 19.059.003,00 

Cabos condutores NEXANS 10.693.380,44 

 
 
Após a realização do leilão de transmissão, considerando o que dispõe o art. 32 da Lei 
nº 9.074/95, a Diretoria Executiva da Chesf homologa as dispensas de licitação para 
contratação da construção e implantação da correspondente infraestrutura, permitindo 
que os instrumentos contratuais venham a ser celebrados. 
 
A título de exemplo, foram analisados os processos de dispensa de licitação com fulcro 
no art. 32 da Lei nº 9.074/95, quais sejam, CD 90.2012.2050.00, CD 90.2012.1060 e 
CD 90.2012.1050, através dos quais foram deflagradas as contratações das empresas 
parceiras que haviam firmado, poucos dias antes do leilão nº 004/2011 – ANEEL, o 
compromisso de implantação das instalações de transmissão dos lotes G, I e H, 
respectivamente. 
 
Observa-se, entretanto, que há um considerável interstício entre as datas de celebração 
dos pré-contratos e a formalização dos respectivos instrumentos contratuais com as 
empresas parceiras no leilão, de maneira que a Chesf incorre em prejuízos em termos de 
prazo de implantação segundo o que consta dos contratos de concessão para exploração 
de serviços públicos de transmissão a partir das instalações desses empreendimentos. 
 
A tabela a seguir detalha a situação encontrada: 

 

Infra estrutura Data da pré- Data da Data de Quantidade de Data da 



 

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

101 

contratação requisição - 
RM 

celebração 
do contrato 

dias entre a pré-
contratação e o 

instrumento 
definitivo 

celebração 
do contrato 

de 
concessão 

Linha de transmissão 
Camaçari IV – Sapeaçu, 
circuito simples, em 500 KV, 
com extensão aproximada de 
105 Km e linha de 
transmissão Sapeaçu – Santo 
Antônio de Jesus, em 230 
KV, com extensão próxima 
de 31 Km 

31/08/11 08/02/12 15/03/12 197 09/12/11 

Linha de transmissão Recife 
II – SUAPE II, CII, circuito 
simples, em 500 KV, com 
extensão aproximada de 44 
Km 

31/08/11 08/02/12 16/03/12 198 09/12/11 

Subestação Teresina III, 
contendo entradas de linha, 
barramentos e demais 
instalações, além dos 
equipamentos para MPCCSR 

31/08/11 08/02/12 18/04/12 231 09/12/11 

 
 
Conforme se depreende do quadro supracitado, os contratos para implantação da 
infraestrutura de transmissão de energia vêm sendo firmados após a formalização dos 
respectivos contratos de concessão dos serviços públicos com a ANEEL, com perda 
parcial do prazo fixado para implantação dos empreendimentos.  
 
A título de exemplo, cite-se a subestação Teresina III que, conjuntamente com a Linha 
de Transmissão Teresina II – Teresina III, parte integrante do lote G do Leilão 004/2011 
– ANEEL, teve seu contrato com o construtor/fabricante firmado em 18/04/12, portanto, 
131 dias após a celebração do contrato de concessão de serviços públicos de 
transmissão de energia nº 17/2011com a Agência Reguladora. Esse foi o tempo perdido 
em termos de prazo de implantação do empreendimento, fixado pelo citado instrumento 
em 20 meses. 
 
Nesse sentido, a Auditoria Interna da Companhia, em trabalho realizado em junho de 
2012, que culminou no Relatório de Auditoria nº 19, de 06/07/12, identificou diversas 
situações em que ocorrem intervalos consideráveis entre a assinatura dos contratos de 
concessão e os contratos de construção e implantação (turn key) da infraestrutura em 
instalações de transmissão, com prejuízos no que se refere ao prazo fixado pela ANEEL 
para entrada em operação dos mesmos: 

 

Contrato Data de 
Assinatura Leilão nº Lote Data da 

Concessão 
PC* 

(meses) 
IEA 

(dias) 
% 
do 
PC 

CTN-I-90.2010.9100.00 29/12/2010 001/2010 G 06/10/2010 24 84 12% 

CTN-I-90.2011.1840.00 13/05/2011 006/2010 A 23/11/2010 18 171 32% 
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CTN-I-90.2011.1150.00 30/03/2011 006/2010 B 23/11/2010 18 127 24% 

CTN-I-90.2011.1860.00 15/05/2011 006/2010 B 23/11/2010 18 173 32% 

CTN-I-90.2011.1160.00 30/03/2011 006/2010 C 23/11/2010 18 127 24% 

CTN-I-92.2011.2040.00 06/05/2011 006/2010 A e C 23/11/2010 18 164 30% 

CTN-I-92.2011.0550.00 22/02/2011 006/2010 A 23/11/2010 18 91 17% 

CTN-I-90.2011.1900.00 16/05/2011 006/2010 C 23/11/2010 18 174 32% 

CTN-I-90.2011.8610.00 30/11/2011 001/2011 C 13/10/2011 22 48 7% 

CTN-I-90.2011.9360.00 12/12/2011 001/2011 C 13/10/2011 22 60 9% 

CTN-I-90.2011.9350.00 12/12/2011 001/2011 B 13/10/2011 22 60 9% 

CTN-I-90.2012.1060.00 16/03/2012 004/2011 I 09/12/2011 24 98 14% 

CTN-I-90.2012.1050.00 12/03/2012 004/2011 H 09/12/2011 22 94 14% 

CTN-I-90.2012.1040.00 16/03/2012 004/2011 G 09/12/2011 20 98 16% 

CTN-I-92.2012.0970.00 02/03/2012 004/2011 I 09/12/2011 24 84 12% 

 
 
Na oportunidade, a unidade de auditoria interna questionou a possibilidade de redução 
dos prazos envolvidos nos processos de dispensa de licitação para a conversão dos pré-
contratos em contratos definitivos.  
 
Ademais, a Segunda Subcláusula da Cláusula Quarta – Obrigações e Encargos da 
Transmissora, dos Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de 
Energia Elétrica prescreve que “a transmissora deve apresentar à ANEEL, conforme 
instruções para elaboração de projetos, anexo II deste contrato, em até 60 (sessenta) 
dias após a data de sua assinatura, o projeto básico que irá adotar para a implantação 
das instalações de transmissão. Após o recebimento, a ANEEL procederá à análise do 
projeto básico, no prazo de 60 (sessenta) dias, liberando-o quando estiver em 
conformidade com as características técnicas das instalações de Transmissão 
constantes do Anexo I deste Contrato, o que não eximirá a transmissora de total 
responsabilidade pela sua aplicação.”  
 
Assim sendo, se a Chesf adotar como prática a celebração de contratos de implantação 
dos empreendimentos somente após o início da contagem do prazo para entrada em 
operação comercial, conforme fixado nos contratos de concessão de transmissão, 
incorrerá no risco de não lograr êxito no cumprimento do prazo de 60 dias fixado pela 
ANEEL para entrega do projeto básico, com impactos, ainda, sobre o prazo que a Chesf 
terá para eventual revisão do mesmo./Fato## 

 



Certificado:201307762
Unidade Auditad·a: CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO S/A
Exercicio: 2012
Processo: 00215.000644/2013-13
MUQ.icipio - UF: Recife - PE

Foram examinados os atos de gestao dos responsaveis pe1as areas auditadas,
especialmente aqueles listados no art.1 0 da IN TCD n° 63/2010, praticados no periodo
de 0110112012 a 31112/2012.

Os exames foram efetuados por seleyao de itens, conforme escopo do trabalho definido
no Relat6rio de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento a
legislayao federal aplicavel as areas selecionadas e atividades examinadas, e incluiram
os resultados das ay5es de controle realizadas ao longo do exercicio objeto de exame,
sobre a gestao da unidade auditada.

Em funyao dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no
Relat6rio de Auditoria Anual de Contas n° 201307762, proponho que 0

encaminhamento das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCD n° 63/2010 seja
como indicado a seguir, em funyao da existencia de nexo de causalidade entre os atos de
gestao de cada agente e as constatay5es correlatas discriminadas no Relat6rio de
Auditoria.

1.1. ***.673.994-**:
Cargo: Diretor de Engenharia de Construyao - DE no periodo de 01/0112012 a
31/12/2012.
Referencia: Relat6rio de Auditoria numero 201307762, itens (1.2.1.2)

Fundamenta.;ao: 0 Diretor de Engenharia de Construyao da Chesf e 0 agente
responsavel pela direyao das atividape$ de engenharia e instalayao de componentes do
sistema eletroenergetico da DJ. Verificou-se que as metas de execuyao dos eventos do
Plano de Modemizayao das Instalay5es de Interesse Sistemico - PMIS 2008 nao foram
atingidas. As justificativas apresentadas pelo Gestor para a falha apontada, tais como
intemp~tividade no atendimento aos pedidos de desligamento de rede pelo ONS para
realizay~o dos eventos, bem como dificuldades na realizayao de procedimentos
licitat6rios, nao foram embasadas por meio de documentayao comprobat6ria.

Enquanto as perspectivas da Chesf para encerramento da implementayao de todos o~~/
eventos do PMIS 2008 siio para maio de 2014, 0 cronograma fixado na ResolU,a~ ,



Autorizativa n° 2.040/2009 preve 0 limite para setembro de 2013. Observa-se, dessa
forma, que a Chesf esta sujeita a multas por parte da ANEEL, a exemplo da penalidade
aplicada a Companhia referente a interrupc;ao de carga ("apagao") ocorrida em
04/02/2011 em Estados do Nordeste.

Esc1arec;o que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCD n° 63, constantes das
folhas 04 a 29 do processo, que nao foram explicitamente mencionados neste certificado
tern, por parte deste orgao de controle intemo, encaminhamento proposto pela
regularidade da gestao, tendo em vista a nao identificac;ao de nexo de causalidade entre
os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.










