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Resumo
Trata-se de auditoria autorizada pelo Acórdão 2.421/2017-TCU-Plenário (TC 025.542/20172, lista do Fiscobras 2018) e realizada na empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. - vinculada à
Eletrobras/Ministério de Minas e Energia (MME), no período compreendido entre 9/4/2018 e 18/5/2018.
A presente ação de controle foi coordenada pela Secretaria de Controle Externo no Estado
de Minas Gerais (Secex-MG), em conjunto com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária
e Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), e supervisionada pela Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), sendo registrada sob o Fiscalis 102/2018 (TC
011.210/2018-4).
Tal fiscalização teve por objetivo verificar a conformidade dos processos de contratação e
de execução por empreitada integral (EPC) da prestação dos serviços de engenharia (projetos), obras
civis, desmontagem e montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas,
treinamentos, comissionamento e operação assistida, referentes à implantação do Ciclo Combinado da
UTE Santa Cruz, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, mediante
Contrato 8000010144, firmado em 19/3/2018 entre Furnas e o Consórcio Usina Termoelétrica Santa
Cruz, formado pelas empresas Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e Companhia
Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) Engenharia Ltda.
A partir do referido objetivo e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
Questões de Auditoria
1. A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?
2. Existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento?
3. O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas as etapas para esse
licenciamento?
4. O procedimento licitatório foi regular?
5. A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução está sendo adequada?
6. O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e
acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
7. Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no projeto
básico / executivo?
8. Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as diretrizes do roteiro de auditoria de
conformidade do TCU, tendo sido elaboradas matrizes de planejamento, de achados e de
responsabilização. Além disso, para responder às questões de auditoria levantadas, foram utilizadas
técnicas de análise documental, conferência de cálculos, pesquisas em sistemas informatizados,
confronto de informações e documentos, entrevistas, visita em campo, bem como foram efetuadas
comparações com a legislação pertinente e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a
respeito de licitação e contratação de obras.
Uma limitação imposta aos trabalhos de auditoria refere-se à planilha do orçamento da
licitação e à planilha de preços contratuais, as quais são compostas por mais de 70% dos valores de
itens/equipamentos importados, sem referenciais de mercado, o que dificultou sobremaneira a análise
dos preços relacionados, definidos por pesquisas de preços e cotações.
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Os exames realizados na presente fiscalização resultaram na identificação das seguintes
irregularidades/achados: (i) gestão temerária do empreendimento; (ii) estudo de viabilidade técnica e
econômico-financeira deficiente; (iii) adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias
contratuais; (iv) critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido; (v)
critério inadequado de habilitação; e (vi) falhas relativas à publicidade do edital de licitação.
O volume de recursos fiscalizados (VRF) alcançou o montante de R$ 578.672.487,98, que
compreende o valor inicialmente contratado por Furnas para a execução da obra de fechamento do ciclo
combinado da UTE Santa Cruz.
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar o incremento na
expectativa de controle, o aprimoramento dos controles internos da empresa auditada e na potencial
inibição de fraudes, ante o incremento da expectativa de controle. Além disso, registra-se a proposta de
benefício potencial decorrente da possível persecução de prejuízo ao erário no valor histórico de R$ 2,3
bilhões, apontado no Achado III.1 – Gestão temerária do empreendimento, cujos fatos e atos de gestão
analisados não foram objeto da presente fiscalização.
Por fim, cumpre informar que a relatoria desse processo foi atribuída ao Exmo. Ministro
Augusto Sherman, em observância ao art. 18-A da Resolução-TCU 175, de 25 de maio de 2005, o qual
estabelece que os processos constituídos em razão de fiscalização de obras públicas, ainda que não
incluídos no plano de fiscalização destinado a atender as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
serão sorteados entre os ministros e os ministros-substitutos.
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I. Apresentação
1.
Este relatório refere-se à auditoria realizada na empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. –
vinculada à Eletrobras/Ministério de Minas e Energia (MME), para verificar a conformidade na
contratação e execução das obras de implantação do ciclo combinado da Usina Termoelétrica Santa
Cruz.
2.
A presente ação de controle foi coordenada pela Secretaria de Controle Externo no Estado
de Minas Gerais (Secex-MG), conjuntamente com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura
Rodoviária e Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), e supervisionada pela Secretaria de Fiscalização
de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), sendo registrada sob o Fiscalis 102/2018 (TC
011.210/2018-4).
3.
O Programa de Trabalho relativo às obras da UTE Santa Cruz não consta no Quadro de
Bloqueio da LOA 2018.
I.1. Importância socioeconômica
4.
A Usina de Santa Cruz possuía, na sua configuração original, capacidade instalada de
932 MW, distribuídos por quatro unidades geradoras a vapor e duas unidades geradoras a gás, operando
em ciclo aberto. Sua construção, iniciada na década de 60, foi fundamental para a interligação do sistema
elétrico do Rio de Janeiro às demais regiões do País.
5.
Localizada à margem direita do Canal de São Francisco, na região do Polo Industrial de
Santa Cruz na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a usina da estatal de Furnas Centrais Elétricas S/A participa,
em conjunto com outras importantes unidades industriais, do progresso da região e do País.
6.
Em 2003, após a crise energética que culminou no racionamento de energia em 2001,
iniciou-se a modernização e ampliação da capacidade geradora da usina, após sua inclusão no Programa
Prioritário de Termeletricidade (PPT) do Governo Federal. Assim, foram instaladas duas novas turbinas
a gás, projetadas para queimar gás natural como combustível principal. Estas unidades geradoras
entraram em operação comercial em ciclo aberto em dezembro de 2004 e abril de 2010, disponibilizando
ao sistema elétrico 350 MW, potência nominal atual da UTE Santa Cruz, vez que, segundo informações
de Furnas, as quatro unidades geradoras a vapor antigas, que não estão operando atualmente, serão
desativadas definitivamente.
7.
O Termo Contratual 8000010144 (peças 15-22), objeto da presente auditoria, prevê, após
três tentativas frustradas, o emprego do ciclo combinado, onde um novo gerador de vapor de 150 MW
será capaz de recuperar o calor dos gases da exaustão das turbinas a gás UG-11 e UG-21 existentes, com
isto elevando substancialmente a eficiência térmica e melhorando as condições ambientais da região.
8.
Com a mencionada ampliação de 150 MW, a UTE Santa Cruz totalizará 500 MW de potência
nominal, com um investimento de R$ 578,7 milhões, beneficiando uma população aproximada de
1,1 milhão de pessoas. (Fonte: site de Furnas: www.furnas.com.br)
II. Introdução
II.1. Deliberação que originou o trabalho
9.
Em cumprimento ao Acórdão 2.421/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro
Raimundo Carreiro (TC 025.542/2017-6), que aprovou a lista de obras a serem fiscalizadas no âmbito
do Fiscobras 2018, realizou-se auditoria na empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., no período
compreendido entre 9/4/2018 e 18/5/2018.
10.
As razões que motivaram esta auditoria foram a alta materialidade, a relevância da obra para
o setor elétrico brasileiro, além dos riscos envolvidos na mencionada contratação, tais como o Termo
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Contratual 08000010144 ser o primeiro contrato firmado com a administração pública federal por
empresas constituintes do Grupo Odebrecht (Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz), pós fase de
delação na Operação Lava-Jato.
II.2. Visão geral do objeto
II.2.1. Descritivo Geral sobre Ciclo Combinado
11.
Uma central é dita de ciclo combinado por combinar em uma única instalação dois ciclos
termodinâmicos distintos: o ciclo Brayton com turbinas a gás e o ciclo Hankine com turbinas a vapor.
12.
O ciclo Brayton puro tem o ar como fluido de trabalho e é constituído por uma turbina a gás
que é um sistema de compressão de ar atmosférico, uma câmara de combustão onde é produzido gás
quente a alta pressão e uma turbina para expansão dos gases e produção de energia útil com rejeição do
calor residual para a atmosfera.
13.
O ciclo Rankine puro tem a água/vapor como fluido de trabalho e é constituído por uma
caldeira para produzir vapor, uma turbina para expandi-lo com produção de energia útil e um
condensador onde o vapor é condensado e retorna à caldeira. A rejeição de calor residual se dá no
condensador através do seu sistema de resfriamento, normalmente com água.
14.
O ciclo combinado é a junção dos dois ciclos termodinâmicos em um único sistema (figura
A), que utiliza a turbina a gás para produzir energia elétrica, mediante a combustão de combustível (gás
natural ou, alternativamente, óleo diesel), sendo que os gases de exaustão dessa turbina a gás, ainda com
calor sensível suficiente (500-560 °C) para ser aproveitado em um trocador de calor, são conduzidos a
uma caldeira de recuperação de calor que transferem energia térmica para o circuito de água produzindo
vapor superaquecido para o ciclo Rankine. No ciclo combinado, chama-se a parte do Ciclo Brayton de
Topo (Topping Cicle) e o Ciclo Rankine de Ciclo de Baixo (Bottoming Cycle).

Figura A: Ciclo combinado.

15.
Sendo assim, a geração de energia elétrica em um ciclo combinado provém da associação de
turbo geradores a gás e a vapor, ambos gerando energia elétrica através de um ou mais geradores e a
partir da queima de uma única parcela de combustível na turbina a gás. Isto significa na prática que toda
a energia gerada no ciclo de baixo (Rankine) pode ser produzida sem consumo adicional de combustível,
apenas pela recuperação do calor sensível dos gases de exaustão da turbina a gás.
16.
A geração de vapor em caldeira de recuperação pode ser aumentada por meio de queima
suplementar, que consiste em acoplar um queimador na estrutura da caldeira e promover a queima
adicional de combustível, com o objetivo de aumentar a produção de vapor e consequentemente a
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capacidade de geração, o que não foi considerado neste empreendimento.
17.
A geração em ciclo combinado pode ser realizada sob diferentes tipos de arranjos. A maioria
das usinas em ciclo combinado apresenta a configuração 2:2:1 (caso do presente projeto), que consiste
em duas turbinas a gás, duas caldeiras de recuperação e um turbo gerador a vapor; outras configurações
podem ser adotadas, dependendo principalmente das metas de capacidade de geração, disponibilidade,
flexibilidade e confiabilidade operacional pretendidas para o empreendimento.
18.
A escolha pela configuração 2:2:1 para esse empreendimento se deve à utilização das
turbinas a gás existentes visando alcançar a geração líquida mínima de 500 MW.

Figura B: configuração ciclo combinado 2:2:1.

Em geral, a eficiência térmica das usinas a ciclo combinado é bastante superior aos valores
alcançados na geração termoelétrica baseada na queima de combustíveis em caldeiras convencionais e
em moto-geradores. As termoelétricas de ciclo combinado, sobretudo com a queima de gás natural e
com a tecnologia disponível atualmente para os principais equipamentos (turbina a gás, caldeira de
recuperação e turbina a vapor), são capazes de atingir eficiências da ordem de 55-57% contra os valores
na faixa de 35 a 45% das demais tecnologias. (Fonte: Memorial descritivo do Projeto Básico – Leme
Engenharia - P008755-1-EP-MDE-0001; peça 40, p. 5-16)
19.

II.2.2. Novas características da Usina Termelétrica Santa Cruz
20.
O Termo Contratual 8000010144 (peças 15-22) tem como objeto a implantação da operação
em Ciclo Combinado na configuração 2:2:1 (figura C), ou seja, a UTE Santa Cruz operando com os dois
turbo geradores a gás Siemens W501F existentes (175 MW), com previsão de inclusão de duas novas
caldeiras de Recuperação de Calor (HRSG – três níveis de pressão), um novo turbo gerador a vapor (150
MW), além de novos sistemas auxiliares mecânicos e elétricos.
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21.
A interligação dos gases de exaustão das turbinas a gás para as caldeiras de recuperação será
feita via um novo diverter damper (equipamento que permite o desvio do gás de exaustão quente que
sai da turbina a gás para a caldeira de recuperação – ciclo combinado, ou para a chaminé de by-pass –
ciclo aberto), aproveitando as mesmas chaminés de by-pass, permitindo operação em ciclo aberto. A
figura C a seguir ilustra esse esquema adotado por Furnas.

Figura C: configuração ciclo combinado 2:2:1 – Novos equipamentos – caixa tracejada.

22.
A UTE gerará, como informado, no mínimo 500 MW líquido. A conexão com o Sistema
Interligado Nacional será mediante a ampliação da subestação Santa Cruz existente de Furnas de
13,8 kV/ 138 kV. (Fonte: Apresentação audiência pública AP.GCM.A.00001.2017 - SI.E.003.2017;
peça 41, p. 9-19)
II.2.3. Contextualização da nova contratação
23.
A presente fiscalização avaliou precipuamente o processo de contratação das obras de
implantação do Ciclo Combinado da UTE Santa Cruz, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz,
Rio de Janeiro/RJ.
24.
Para consecução desse objetivo, foram analisados o Plano de Negócios do empreendimento
(peça 29), o processo licitatório referente à Concorrência CO.GCM.A.00029.2017 (peças 9-14) e o
respectivo Contrato 8000010144 (peças 15-22).
25.
A Concorrência CO.GCM.A.00029.2017 (peças 9-14), de âmbito nacional, adotou como
tipo o Menor Preço e como regime de contratação a Empreitada Integral, além de apresentar valor de
Referência de R$ 618.973.150,97. O resultado de Habilitação, publicado no DOU de 3/11/2017,
destacou a inabilitação do Consórcio formado pelas empresas Niplan Engenharia S.A., Energ Power
Ltda. e Promon Engenharia Ltda. por não ter apresentado Certidão Negativa de Falência e Recuperações
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Judiciais da empresa Niplan (vide relatório de habilitação, item 3.4, peça 27, p. 11-13). Além disso, tal
resultado apresentou a habilitação do Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, que posteriormente
tornou-se vencedor do certame.
26.
O Contrato 8000010144 foi firmado em 19/3/2018 entre Furnas e o Consórcio Usina
Termoelétrica Santa Cruz, formado pelas empresas Odebrecht Engenharia e Construção Internacional
S.A. e Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) Engenharia Ltda. (peças 15-22), no valor de
R$ 578.672.487,98 (7% de deságio). Tal contrato prevê o prazo de execução de 36 meses, contados a
partir da Ordem de Serviço inicial, de 2/4/2018.
II.3. Objetivo e questões de auditoria
27.
A presente auditoria teve por objetivo verificar a conformidade dos processos de contratação
e de execução por empreitada integral (EPC – Engineering, Procurement and Construction) da prestação
dos serviços de engenharia (projetos), obras civis, desmontagem e montagem eletromecânica,
fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas, treinamentos, comissionamento e operação
assistida, referentes à implantação do Ciclo Combinado da UTE Santa Cruz, localizada no Distrito
Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ.
28.
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
Quadro 1: Questões de auditoria
Questões de Auditoria
1. A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?
2. Existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento?
3. O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas as etapas para esse licenciamento?
4. O procedimento licitatório foi regular?
5. A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução está sendo adequada?
6. O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e acompanhado
das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
7. Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no projeto básico /
executivo?
8. Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?

II.4. Metodologia utilizada
29.
Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal
de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU 168, de
30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo
TCU (Portaria-Segecex 26, de 19 de outubro de 2009).
30.
Para a fase de execução da auditoria nos processos de contratação e execução das obras de
ampliação da UTE Santa Cruz, foram realizadas circularização de informações, técnicas de análise
documental, conferência de cálculos, pesquisas em sistemas informatizados, confronto de informações
e documentos e análise de preços referenciais por meio de curvas ABC nas relacionadas planilhas
orçamentárias licitatórias e contratuais. Valeu-se também da realização de entrevistas a profissionais de
Furnas e visita ao sítio onde serão realizadas as obras. Além disso, foram elaboradas Matrizes de
Planejamento, de Achados e de Responsabilização, a partir do sistema Fiscalis.
II.5. Limitações inerentes à auditoria

10
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais

31.
Uma limitação imposta aos trabalhos de auditoria refere-se à planilha do orçamento da
licitação e à planilha de preços contratuais, as quais são compostas por mais de 70% dos valores de
itens/equipamentos importados, sem referenciais de mercado disponíveis, o que dificultou sobremaneira
a análise dos preços relacionados, definidos por pesquisas de preços e cotações.
II.6. Volume de recursos fiscalizados
32.
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 578.672.487,98, que
compreende o valor inicialmente contratado por Furnas para a execução da obra de fechamento do ciclo
combinado da UTE Santa Cruz.
II.7. Benefícios estimados da fiscalização
33.
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar o incremento na
expectativa de controle, no aprimoramento dos controles internos da empresa auditada e na potencial
inibição de fraudes, ante o incremento da expectativa de controle. Tratam-se de benefícios potenciais
que, no decorrer do presente processo, podem se tornar efetivos. Além disso, entende-se que este
trabalho tem o condão de colaborar para a melhoria de procedimentos adotados por Furnas em licitações
de obras de usinas termelétricas, postos os achados que serão apresentados. Por fim, registra-se a
proposta de benefício potencial decorrente da possível persecução de prejuízo ao erário no valor histórico
de R$ 2,3 bilhões, apontado no Achado III.1 – Gestão Temerária do empreendimento, cujos fatos e atos
de gestão analisados não foram objeto da presente fiscalização.
III. Achados de auditoria
III.1. Gestão temerária de empreendimento.
Tipificação:
Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IGC)
Justificativa para não enquadramento no quadro de bloqueio
34.
A situação encontrada é grave, mas não se enquadra totalmente no inciso IV do § 1º do artigo
117 da Lei 13.473/2017 (LDO 2018).
35.
Os atos e fatos são materialmente relevantes, posto que, além de potencial prejuízo ao erário,
configuram graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a
Administração Pública Federal. Porém, um prematuro indicativo de bloqueio preventivo de recursos
resultaria em paralisação imediata do empreendimento como um todo, o que, no presente momento,
pode acarretar elevado dano reverso, considerando-se os lucros cessantes envolvidos em mais atrasos na
entrada em operação do ciclo combinado do empreendimento. Portanto, entende-se que a medida se
mostra desnecessária do ponto de vista preventivo, posto que os atos identificados já produziram seus
efeitos, não prejudicando a continuidade do empreendimento.
Situação encontrada:
36.
Constatou-se que a condução da ampliação da capacidade instalada da UTE Santa Cruz por
Furnas, a partir da implantação de duas novas unidades (turbo geradores a gás) e o correspondente
fechamento do ciclo combinado dessas unidades, apresentou diversas falhas de gestão e de tomada de
decisão, que culminaram com um dano inicial estimado em pelo menos R$ 1,63 bilhão no horizonte de
2012 a 2017 (peça 31).
37.
Esse dano decorre da inadimplência de Furnas com a não entrega da energia contratada no
mercado regulado, e que seria produzida pelo fechamento do ciclo combinado da Usina, tais como
(i) despesa com contratos de compra de energia de terceiros; (ii) perda de receita contratual; e (iii)
despesas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a qual considera os custos
referentes à quantidade atrasada da UTE não coberta por energia adquirida de terceiros (Vide peça 31,
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p. 1-3). Além disso, verifica-se que haverá, ainda, um montante de danos de aproximadamente R$ 300
milhões, para os anos de 2018 a 2020 (previsão de 3 anos de obras) até a completa cessação dos efeitos
dos atrasos.
38.
Insta observar ainda um dano de R$ 341 milhões (a valores da época – Consórcio
Fiatengineering-Ivaí), relativos à tentativa, com insucesso, no âmbito do Plano Prioritário de
Termelétricas (PPT), de fechamento do ciclo combinado das unidades geradoras 11 e 21 (ou quinta e
sexta unidades) da UTE Santa Cruz, cujos investimentos foram perdidos, afundados entre os anos de
2002 e 2008. Somados, os danos, sempre a valores da época (ou seja, não atualizados), se aproximam
da casa de R$ 2,3 bilhões.
39.
Dentre as principais causas das falhas apontadas, verificou-se (i) escolha de solução de
fechamento do ciclo combinado com equipamentos (turbo geradores a vapor) ultrapassados (tecnologia
da década de 50), depreciados e obsoletos; (ii) início das obras sem a garantia do fornecimento de gás
para realização do comissionamento dos equipamentos; e (iii) participação de leilão de venda de energia
nova decorrente do fechamento do ciclo combinado, realizado pela Aneel em 2007 e previsão para
entrega em 2012, sem a garantia do funcionamento dos equipamentos, que ainda não estavam
comissionados.
40.
Desta forma, segundo Furnas relata no documento Plano de Negócio da UTE Santa Cruz
(peça 29, p. 2):
(...) problemas diversos adiaram o fechamento do ciclo combinado da usina, incluindo insucessos de
licitações para contratação dos serviços de reforma e reparo dos equipamentos, com posterior
comissionamento. Entretanto, o atraso da entrada em operação comercial do ciclo combinado
acarretou para FURNAS, desde janeiro de 2012, vultosos ônus decorrentes de penalidades
regulatórias e contratuais.

41.
Cumpre inicialmente tecer breves comentários acerca do histórico da implantação de duas
unidades, novas, a gás, e a sua tentativa de fechamento do ciclo combinado com os dois turbo geradores
a vapor, usados e obsoletos (unidades 1 e 2 da UTE Santa Cruz).
Histórico de implantação de novas turbinas à gás e tentativa de fechamento do ciclo combinado
42.
A Usina Termelétrica de Santa Cruz, em sua configuração original (antes de 2002), constava
de quatro unidades geradoras, compostas basicamente de: caldeira, turbina a vapor e gerador, sendo as
unidades 1 e 2 de 82 MW (conforme consta no site de Furnas, mas que informações técnicas em
documentos de Furnas apontam para 75 MW) e as unidades 3 e 4 de 218 MW, perfazendo uma
capacidade instalada de placa total de 600 MW, operando em ciclo Rankine. As figuras a seguir ilustram
as unidades 1 a 4, existentes.
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Figura 3.1.1: Vista externa das unidades 1 e 2. Foto tirada pela equipe no empreendimento.

Figura 3.1.2: Vista externa das unidades 3 e 4. Foto tirada pela equipe no empreendimento.

43.
As caldeiras dessas unidades utilizavam como combustível principal no processo de geração
de vapor para a produção de energia o óleo combustível – B1, podendo também, nas caldeiras das
unidades 1 e 2, queimar gás natural, proveniente da Bacia de Campos, para geração de até 50% da
capacidade nominal.
44.

Em virtude da crise energética ocorrida em 2001, a Câmara de Gestão da Crise de Energia
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Elétrica (CGE), autorizou Furnas ampliar a capacidade instalada da UTE Santa Cruz. Assim, segundo o
Plano Prioritário de Térmicas (PPT), a ampliação do empreendimento UTE Santa Cruz foi reconhecido
como prioritário e emergencial pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (Resolução 47, de
18/9/2001, da CGE), por conta dos riscos de apagão que ameaçavam o Sistema Energético Brasileiro no
início dos anos 2000.
45.
A ampliação da potência instalada da Usina transformaria as unidades 1 e 2 para ciclo
combinado, compreendendo nessa solução a instalação de dois novos turbo geradores a gás (da Siemens,
modelo W501F, Dual Fuel), cada um com potência local de 175 MW, incorporando-se ainda duas
caldeiras de recuperação, de fabricação STW, produzindo vapor para os dois turbo geradores a vapor
existentes (as unidades 1 e 2, cuja potência instalada era de 75 MW cada).
46.
Foi previsto, então, utilizar como combustível principal o gás natural e como combustível
alternativo o óleo diesel. As unidades 3 e 4 não seriam modificadas e continuariam em sua configuração
original, composta por dois turbo geradores a vapor, de 218 MW cada, sendo que tais unidades se
encontram suspensas de operação comercial desde 19/10/2012, segundo despacho 3263 da Aneel.
47.
Naquela ocasião, Furnas pactuou dois contratos principais: (i) 13.853 – tendo como
contratada a Siemens Westinghouse Power Corporation, visando o fornecimento de dois turbo geradores
a gás, e (ii) 13.959 – tendo como contratado o consórcio Mairengineering-Ivaí (doravante alterado para
Fiatengineering-Ivaí), em 1/2/2002, com o objetivo da prestação de serviços de engenharia, suprimento,
construção civil, montagem, fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas relacionados à
implantação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz.
48.
Os serviços compreenderam a expansão da potência total por meio da incorporação de dois
turbo geradores (fornecidos por Furnas) a gás natural (alternativamente empregando o óleo diesel como
combustível) com potência nominal individual de 175 MW cada, interligados aos dois turbo geradores
a vapor existentes de 75 MW cada, de modo que a unidade operasse como Ciclo Combinado. Com isso,
o gerador movido pela turbina a vapor utilizaria o calor gerado pelos gases da exaustão das turbinas a
gás, recuperados por meio de caldeiras de recuperação (HRSG, sigla do inglês para gerador a vapor com
recuperação de calor), elevando a eficiência térmica, além de melhorar o desempenho em termos
ambientais da usina.
49.
Esse contrato com a Fiatengineering-Ivaí (13.959), cujo valor inicial somou
R$ 297.344.028,26 (data base fev/2002), foi finalizado em julho/2008, com um valor de
R$ 341.132.932,86 (preços fev/2002), sem, no entanto, concluir pela entrada em operação da usina.
50.
Isso por que, segundo Furnas, com a falta de GNL, combustível principal de funcionamento
das turbinas a gás, não seria possível realizar o comissionamento da usina e dos equipamentos constantes
do Ciclo Combinado, sob pena de perda de garantia dos equipamentos dos fabricantes, caso se utilizasse
outro combustível. Desta forma, o contrato com a Fiatengineering-Ivaí teria sido rescindido sem o devido
comissionamento do ciclo combinado, ficando os equipamentos aguardando a chegada de GNL para a
realização, futura, do comissionamento e partida da usina em ciclo combinado. Os turbo geradores a gás
passaram a operar a Diesel, até a chegada do GNL às instalações da UTE Santa Cruz.
51.
A entrada comercial da primeira turbina a gás (denominada unidade 11, ou U-11) se deu em
30/12/2004, em ciclo aberto, utilizando óleo diesel, sendo que o contrato de fornecimento e transporte
de gás GNL firmado com a Petrobras e com a CEG, respectivamente, se deu em 27 de fevereiro de 2008
(contrato 14.901 – peça 30), com previsão de início de fornecimento em 1º/11/2011 (peça 30, p. 12).
Assim, muito embora Furnas tenha se comprometido, no leilão A-5 de 2007, entregar a energia do ciclo
combinado a partir de 1/1/2012, o início do fornecimento do gás se deu somente a partir da data de
fornecimento prevista no contrato firmado com a Petrobras e com a CEG.
52.
Desta forma, com a disponibilização do gás natural (GNL), Furnas assinou um contrato com
a empresa Forship Engenharia, empresa brasileira que desenvolve soluções de engenharia para plantas
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industriais, no final de 2011, ou seja, quase quatro anos após a assinatura do contrato com a Petrobras,
visando realizar o comissionamento dos equipamentos do ciclo combinado. Observa-se que a previsão
de fornecimento de gás nesse contrato se encontrava muito próximo da obrigação assumida por Furnas
para entregar a energia ao SIN do Ciclo Combinado da UTE Santa Cruz, prevista para 1/1/2012.
53.
Segundo
informações
obtidas
no
sítio
da
TNPetróleo
(http://tnpetroleo.com.br/noticia/forship-fara-comissionamento-da-ute-santa-cruz/), o contrato teria
duração de sete meses, e abrangeria os serviços relacionados à reforma da bomba de água de alimentação
da caldeira “1B”, além da recuperação das estações de clarificação e desmineralização de água, limpeza
química das caldeiras, dentre outros serviços, incluindo atividades técnicas, administrativas,
fornecimento de mão de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, transportes em geral
e outras que se fizessem necessárias para o bom andamento dos serviços e conclusão do
comissionamento do ciclo combinado.
54.
Porém, segundo Furnas, tendo em vista que haveria o reaproveitamento de diversos
equipamentos para a implantação do ciclo combinado, a exemplo das turbinas a vapor das unidades 1 e
2, bombas de água de alimentação e circulação dentre outros, e decorrido longo tempo (segundo Furnas)
entre a conclusão da montagem dos equipamentos e o início do suprimento do gás natural em
novembro/2011, além de a Usina estar localizada em região litorânea, ambiente agressivo decorrente da
maresia, Furnas declarou que vários equipamentos relativos ao ciclo combinado teriam sido degradados,
necessitando de reforma e reparação, e até mesmo substituídos, impedindo o imediato comissionamento
deste Ciclo Combinado (peça 38, p. 3).
55.
Observa-se que esse fato deveria ter sido constatado por Furnas tempestivamente, prevendo,
inclusive, soluções de conservação e manutenção visando a garantia da vida útil dos equipamentos que
deveriam entrar em operação comercial em 1/1/2012 e que, sabidamente, seriam instalados em região
litorânea, sujeita, portanto, a intempéries típicas desse ambiente.
56.
Diante da impossibilidade da realização do comissionamento do sistema, dada deterioração
de vários equipamentos, o contrato com a empresa Forship Engenharia teve que ser rescindido e, em
2012, por meio de uma nova licitação, contratou-se a empresa Engevix Engenharia visando reformar os
“degradados” equipamentos de fechamento do ciclo combinado, e seu posterior comissionamento e
entrada em operação.
57.
Porém, dada a obsolescência dos equipamentos, principalmente das turbinas a vapor 1 e 2, e
o abandono de obra por parte da empresa Engevix Engenharia em 2015 (peça 38, p. 2-3), devido às
dificuldades financeiras que aquele grupo empresarial sofreu decorrente da Operação Lava Jato, Furnas
se viu, novamente, diante da impossibilidade de se fechar o ciclo combinado, e na obrigação de entregar
a energia vendida no Leilão A-5 ocorrido em 2007.
58.
Anos depois, já em 2017, Furnas resolveu prosseguir com o projeto, adotando a solução
atual, ou seja, uma nova configuração que descartaria os serviços já executados pelo consórcio
Fiatengineering-Ivaí, implantando-se duas novas caldeiras de recuperação às turbinas a gás, e uma nova
turbina a vapor.
59.
Como resultado, verifica-se que Furnas pretende descartar todo o esforço para o fechamento
do ciclo combinado já empreendido, como a construção das caldeiras de recuperação de calor (intituladas
HRSG), o pipe-rack de interligação com os turbos geradores a vapor antigos e os próprios turbo
geradores a vapor (unidades 1 e 2), investimento esse que se tornou afundado (custos afundados), quando
da solução adotada atualmente em se construir novas caldeiras de recuperação interligando um novo
turbo gerador a vapor, objeto do contrato em exame na presente auditoria.
60.
Cumpre então tecer alguns comentários acerca dos atos de gestão de Furnas, quando da
condução do fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, e que levaram aos sucessivos atrasos
e à impossibilidade de se fechar o ciclo combinado, mesmo diante de vultosos investimentos realizados
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até o momento.
Da falta de zelo ao adotar, no projeto de fechamento do ciclo combinado, equipamentos obsoletos e
completamente depreciados
61.
Conforme visto acima, a solução inicial, e adotada por Furnas, para a ampliação do
fornecimento de energia elétrica por meio da UTE Santa Cruz, foi a implantação de duas novas unidades
(U-11 e U-21), que são turbinas a gás natural, que, com o auxílio da implantação de caldeiras de
recuperação, levariam o vapor gerado para os dois turbo geradores a vapor existentes (unidades 1 e 2)
para o fechamento do ciclo combinado, e que sofreriam adaptações para isso.
62.
Segundo
informações
extraídas
do
sítio
de
Furnas
na
Internet
(www1.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/usina_term_stacruz.asp), a Usina de Santa Cruz tem
capacidade instalada de 932 MW, distribuídos por quatro unidades geradoras a vapor e duas unidades
geradoras a gás. Sua construção, iniciada na década de 60, foi fundamental para a interligação do sistema
elétrico do Rio de Janeiro às demais regiões do País. Localizada à margem direita do Canal de São
Francisco, na região do Polo Industrial de Santa Cruz (RJ), a usina participa, em conjunto com outras
importantes unidades industriais, do progresso da região e do País.
63.
Na primeira etapa da construção, foram instaladas duas unidades geradoras de 82 MW cada
(potência nominal). Esta obra foi iniciada pela Companhia Hidroelétrica do Vale Paraíba - CHEVAP,
empresa que foi extinta, passando para a responsabilidade da Eletrobras Furnas a conclusão das obras e
a operação da usina.
64.
A primeira unidade entrou em operação comercial em setembro de 1967, tendo sido
inaugurada, oficialmente, em 11 de maio de 1968. Após estudos realizados pela Eletrobras Furnas, a
usina teve sua capacidade instalada aumentada para 600 MW, com a construção de mais duas unidades
a vapor de 218 MW cada, que entraram em operação comercial em fevereiro e agosto de 1973.
65.
Verifica-se, então, que as unidades 1 e 2 tratam de turbo geradores a vapor, cuja operação
comercial iniciou em 1967, 50 anos atrás, e que sua tecnologia remonta da década de 50. A figura a
seguir ilustra as características técnicas desses equipamentos.
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Figura 3.1.3: Características técnicas dos turbo geradores a vapor das unidades 1 e 2 da UTE Santa Cruz.

66.
Desta forma, apesar destes equipamentos ainda estarem em operação comercial no início da
década passada (2001/2002), verifica-se que tratam de equipamentos obsoletos, completamente
depreciados (em 2001, apresentavam 34 anos de operação), cujas peças de reposição poderiam,
certamente, não ser facilmente encontradas no mercado, dada mudança tecnológica ocorrida.
67.
Isso veio a se confirmar poucos anos depois na tentativa fechamento do ciclo combinado, já
com as unidades 1 e 2 fora de operação devido à impossibilidade de comissionamento dos serviços
executados pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí, e que, quando da tentativa de comissionamento pela
Forship Engenharia, e depois pela Engevix Engenharia, constatou-se a alegada inviabilidade de
funcionamento.
68.
Não obstante, verifica-se que até mesmo as unidades 3 e 4, mais recentes (da década de 70),
tiveram suas atividades suspensas por meio do despacho 3263 da Aneel, de 19 de outubro de 2012.
Assim, entende-se, a princípio, que a adoção da solução de se utilizar equipamentos obsoletos para o
fechamento do ciclo combinado foi uma decisão indevida de Furnas, e arriscada sob o ponto de vista
técnico, ensejando no adiamento da entrada em operação comercial do ciclo combinado da UTE Santa
Cruz, que, quando da assunção do compromisso de se vender energia por meio de leilão, expôs a estatal
em onerosos custos na condição de insucesso de seu funcionamento.
Da entrada, em leilão A-5, da venda de energia elétrica do ciclo combinado sem a garantia do
funcionamento da usina
69.
Segundo consta no Plano de Negócio da UTE Santa Cruz referente ao fechamento do ciclo
combinado (peça 29, p. 2):
(...) em 16 de outubro de 2007, Furnas sagrou-se vencedora no 5º Leilão de Energia Nova
comercializando 351 MW médios referentes à geração em ciclo combinado da UTE Santa Cruz
mediante celebração de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado –
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CCEAR por um período de 15 anos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2012. Essa
comercialização se deu suportada por contratos firmados com a Petrobras para o fornecimento do
insumo até a usina.

70.
Nessa época, o Contrato 13.959 firmado entre Furnas e o consórcio Fiatengineering-Ivaí
ainda estava em andamento (praticamente em seu término), e já se sabia, por parte de Furnas, que não
havia disponibilidade de GNL para a realização do comissionamento do ciclo combinado, obra até então
em execução, vez que a previsão contratual para fornecimento de gás pela Petrobras era a partir de
1º/11/2011 (peça 30, p. 12).
71.
Porém, mesmo diante deste cenário, Furnas decidiu por participar do Leilão A-5 de 2007,
ofertando a energia a ser produzida pelo ciclo combinado da UTE Santa Cruz, para ser entregue a partir
de 1º de janeiro de 2012. Ou seja, esperava-se que o ciclo combinado estivesse devidamente concluído,
comissionado e testado, e em pleno funcionamento para fornecer a energia comprometida no referido
leilão.
72.
A motivação de Furnas para entrar no Leilão A-5 de 2007, promovido pela Aneel, para a
comercialização da energia proveniente do futuro fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz
decorreu suportada por contrato firmado em 2008 com a Petrobras para o fornecimento de gás liquefeito
de petróleo (GNL), e com a CEG relativo ao transporte do insumo até a usina, a partir de nov/2011.
73.
Ocorre que Furnas ainda não dispunha do ciclo fechado, tampouco sabia, à época, se o
conseguiria com a solução adotada. Isso por que, além de não contar com o gás para o comissionamento
do sistema montado pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí em 2008, pois, como visto, a previsão
contratual para fornecimento era a partir de novembro/2011, não saberia se o sistema iria funcionar
corretamente, uma vez que adotava como solução, como o caso dos turbo geradores a vapor,
equipamentos obsoletos e completamente depreciados pelo tempo e pelo uso. Informações levantadas
junto à Estatal revelam que os turbo geradores a vapor já haviam operado por mais de 80 mil horas, e
apresentavam, em 2007, aproximadamente 40 anos em operação.
74.
Por meio do ofício de requisição de informações da equipe de auditoria 5-102/2018TCU/Secex-MG (peça 28, p. 25-27), de 2/5/2018, solicitou-se a Furnas informar se a UTE Santa Cruz
ou Furnas tinha contrato ou outro ajuste para fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) que
garantisse o seu suficiente suprimento para o comissionamento das caldeiras de recuperação (HRSG)
que deveria ter sido executado em 2008 como parte integrante do contrato firmado com a Fiat
Engineering. Caso afirmativo, que apresentasse os aludidos ajustes, informando as providências tomadas
pela Companhia. Caso contrário, solicitou-se apresentar as justificativas para se firmar tal contratação,
apesar de haver possibilidade de Furnas não conseguir fornecer o gás necessário aos serviços.
75.
Como resposta, Furnas apresentou correspondência interna (peça 28, p. 28), informando que
à época da contratação da Fiatengineering não havia contrato de fornecimento de gás natural.
76.
Porém, justifica que a contratação se baseou na Medida Provisória 2.198-5, de 24 de agosto
de 2001, onde o Presidente da República cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
para estabelecer diretrizes para programas de enfrentamento da crise de energia elétrica (MP reeditada
diversas vezes desde a 2.147, de 15 de maio de 2001). Por sua vez, a Câmara de Gestão da Crise emitiu
a Resolução 23, de 05 de julho de 2001, sobre as prerrogativas do Programa Prioritário de
Termoeletricidade (PPT). A Resolução 47, de 18 de setembro de 2001, incluiu a UTE Santa Cruz no hall
dos empreendimentos que faziam jus ao PPT, bem como determinou que o Ministério das Minas e
Energia, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as Centrais Elétricas
Brasileiras S.A (Eletrobras), a Petróleo Brasileira S.A. (Petrobras) e Furnas Centrais Elétricas S.A.
(Furnas) adotem as providencias necessárias à sua célere implantação (peça 28, p. 28).
77.
Por fim, Furnas menciona na mesma correspondência interna que desde junho de 2001
estabeleceu negociações com a CEG e a Petrobras para celebração de contrato de fornecimento de gás
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para a UTE Santa Cruz, conforme histórico apresentado na correspondência DT.E.0054.2002 de Furnas
para a CEG, em anexo (peça 42). Este histórico relata que tanto CEG como Petrobras estavam dispostas
a proceder o fornecimento, inclusive atendendo as datas estabelecidas na Resolução 23, anexando então,
na referida carta, a MP 2.198, a Resolução 23, a Resolução 47 e a Correspondência DT.E.0054.2002
com a CEG.
78.
Observa-se que essa resposta não demonstra que havia a garantia que Furnas teria, de fato,
gás para realizar o comissionamento do ciclo combinado, embora houvesse intenções e negociações em
andamento para o fornecimento do gás.
79.
Por mais que tivesse autorização por meio de medida provisória e resoluções para realização
da ampliação da UTE Santa Cruz, não se tinha a confirmação da disponibilidade de gás para a realização
do comissionamento do ciclo combinado (o que de fato não teve), inviabilizando a entrada em operação
deste projeto.
80.
Mesmo assim, Furnas entrou em um leilão de comercialização de energia vendendo no
mercado regulado a energia do ciclo combinado, a ser obrigatoriamente fornecida em 1/1/2012, em vez
de comercializar a energia gerada no mercado livre, impondo-se assim um ônus excessivo à Furnas, caso
a implantação do ciclo combinado viesse a falhar, o que de fato aconteceu.
Dos prejuízos causados pelos atos de gestão de Furnas
81.
Por meio do subitem 1.3 do ofício de requisição da equipe de auditoria 4-102/2018TCU/Secex-MG (peça 28, p. 21-23), de 27/4/2018, solicitou-se a Furnas apresentar um resumo dos
prejuízos advindos do atraso do fechamento do ciclo combinado da Usina Santa Cruz até o ano de 2020
(ano previsto para a entrada em operação), em complemento ao requisitado no subitem 3.3 do ofício 1102/2018-TCU/Secex-MG (peça 5).
82.
Por sua vez, Furnas encaminhou expediente (peça 28, p. 24 e peça 31), em que detalha os
prejuízos causados, segundo seu entendimento, acerca dos atrasos na entrada em operação do
fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz.
83.
A tabela a seguir, elaborada por Furnas, demonstra o prejuízo causado por despesas
adicionais com compra de contratos de energia, tanto para recomposição do lastro por atraso quanto por
indisponibilidades; despesas com perda de receita contratual, e despesas na CCEE, a qual considera os
custos referentes à quantidade atrasada da UTE não coberta por energia adquirida de terceiros (Vide
peça 31, p. 3).
Tabela 3.1.1: Impacto do atraso da UTE Santa Cruz (em R$ mil).

Fonte: Impacto do Atraso da UTE Santa Cruz Nova – Furnas (peça 31, p. 4).

84.
Não obstante, verifica-se que Furnas tomou algumas medidas, visando reduzir o impacto do
atraso da entrada em operação do ciclo combinado, que permaneceriam trazendo graves prejuízos.
85.

Segundo Furnas, a empresa estava utilizando garantia física livre (não contratada) de suas
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usinas para cobrir a energia em atraso da UTE Santa Cruz Nova, no montante de 105,3 MW,
correspondente a 30% (fator de atraso) da energia atualmente contratada (351 MW). Ademais, informou
que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizou o Mecanismo de Compensação de Sobras
e Déficits de Energia Nova (MCSD), em abril de 2017, na modalidade: MCSD A4+, na qual as ofertas
de redução dos vendedores são permanentes conforme inciso II do § 1º do Art. 4º-A da REN-Aneel
693/2015, com redação alterada pela REN-Aneel 727/2016.
86.
Assim, pelo fato de ser uma redução contratual permanente, seu efeito reduziu o fator de
atraso da usina nas regras de comercialização, conforme REN-Aneel 711/2016. Ademais, Furnas
mencionou que logrou êxito no mecanismo, descontratando 105,3 MW médios, correspondente a 30%
dos CCEAR-D atinentes a UTE Santa Cruz. Desta forma, cessou a necessidade de recomposição de
lastro em atraso da UTE.
87.
Porém, ainda assim, a partir de 2018, o impacto decorrente do atraso é a redução de 30% da
Receita Fixa através da descontratação de 105,3 MWmed no MCSD de Energia Nova que totaliza
R$ 100 milhões/ano.
88.
Somado a esses prejuízos, tem-se, ainda, a tentativa, frustrada, de fechamento do ciclo
combinado, no montante de R$ 340 milhões, que foi objeto da contratação do consórcio FiatengineeringIvaí.
89.
Desta forma, entende-se que o prejuízo total destes atos de gestão, questionáveis, soma
R$ 1.649.450.000,00 (prejuízo decorrente dos efeitos do atraso, conforme tabela 3.1.1) +
R$ 340.000.000,00 (fechamento frustrado do ciclo combinado) + R$ 300.000.000,00 (expectativa de
prejuízo para os anos de 2018, 2019 e 2020, na monta de R$ 2.289.450.000,00 (valores históricos).
90.
Diante do expressivo prejuízo causado à estatal pelo atraso na entrada em operação do ciclo
combinado da UTE Santa Cruz, considerando, no entanto, a complexidade dos fatos e atos de gestão que
conduziram a essa situação, entende-se conveniente e oportuno realizar a oitiva de Furnas para que se
manifeste sobre os apontamentos ora inquinados, que ensejaram prejuízo de R$ 2.289.450.000,00
(valores históricos), haja vista a possibilidade de conversão dos autos em tomada de contas especial, nos
termos do art. 47 da Lei 8.443/1993, de modo que a empresa se manifeste sobre o achado de forma geral,
mas também de forma específica sobre: (i) inadimplência de Furnas com a não entrega da energia
contratada no mercado regulado, e que seria produzida pelo fechamento do ciclo combinado da Usina,
cujo dano potencial foi estimado em R$ 1,63 bilhões no horizonte de 2012 a 2017, além da previsão de
dano de R$ 300 milhões para os anos de 2018 a 2020, até a completa cessação dos efeitos dos atrasos;
(ii) dano de R$ 341 milhões relativos à tentativa fracassada de fechamento do ciclo combinado das UGs
11 e 21, no âmbito do PPT, entre os anos de 2002 e 2008; e (iii) principais causas das falhas apontadas,
tais como: escolha de solução de fechamento do ciclo combinado com equipamentos (turbo geradores a
vapor) ultrapassados (tecnologia da década de 50), depreciados e obsoletos; início das obras sem a
garantia do fornecimento de gás para realização do comissionamento dos equipamentos; e participação
de leilão de venda de energia nova decorrente do fechamento do ciclo combinado, realizado pela Aneel
em 2007 e previsão para entrega em 2012, sem a garantia do funcionamento dos equipamentos, que
ainda não estavam comissionados.
III.2. Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.
Tipificação:
Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IGC)
Justificativa para não enquadramento no quadro de bloqueio
91.
A situação encontrada é grave, mas não se enquadra totalmente no inciso IV do § 1º do artigo
117 da Lei 13.473/2017 (LDO 2018). Os atos e fatos são materialmente relevantes e configuram graves
desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a Administração Pública
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Federal.
92.
Porém, um prematuro indicativo de bloqueio preventivo de recursos resultaria em
paralisação imediata do empreendimento como um todo, o que, no presente momento, pode acarretar
elevado dano reverso, considerando-se os lucros cessantes envolvidos em mais atrasos na entrada em
operação do ciclo combinado do empreendimento. A medida se mostra desnecessária do ponto de vista
preventivo.
Situação encontrada:
93.
Foram constatadas deficiências nos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica quando da
elaboração do projeto do atual fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, uma vez que não se
verificaram alternativas de projeto visando o reaproveitamento das caldeiras de recuperação existentes,
equipamentos de vultosos valores, já investidos, e que serão descartados pela Administração de Furnas.
94.
Essa ausência de estudos de alternativas de projeto pode ter ocasionado prejuízos
desnecessários a Furnas, uma vez que alternativas mais econômicas poderiam ter sido adotadas ou pelo
menos estudadas e levadas em consideração nos Estudos de Viabilidade e alternativas de projeto,
ensejando em redução de custos do empreendimento.
95.
O Plano de Negócio da UTE Santa Cruz (peça 29, p. 5), considerou como alternativas de
projeto dois cenários básicos, assim discriminados:
Cenário 1 – Fechamento do ciclo combinado com a solução atual, qual seja, o não aproveitamento
das caldeiras já montadas, a instalação de duas novas caldeiras de recuperação e a instalação de um
novo turbo gerador a vapor;
Cenário 2 – Não fechamento do ciclo combinado, ou seja, manter a usina funcionando com os turbo
geradores a gás (U-11 e U-21) operando em ciclo aberto.

96.
Assim, foram considerados dois cenários, que levaram em consideração fechar ou não o
ciclo combinado, mas não levaram em conta alternativas de projeto para esse fechamento do ciclo
combinado, tampouco as caldeiras de recuperação existentes, instaladas em 2008, porém nunca
utilizadas em razão da falta de comissionamento, conforme se elucidou no achado anterior.
97.
Conforme pode ser visto no objeto do contrato em exame na presente auditoria (contrato
8000010144 firmado entre Furnas e o Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, formado pelas
empresas Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e CBPO Engenharia Ltda., peças 1522), trata-se de contratação por empreitada integral da prestação dos serviços de engenharia (projetos),
obras civis, desmontagem e montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, equipamentos e
sistemas, treinamentos, comissionamento e operação assistida, referentes à implantação do ciclo
combinado da Usina Termoelétrica Santa Cruz, localizada no distrito industrial de Santa Cruz, no Rio
de Janeiro, conforme os requisitos técnicos estabelecidos no edital de licitação CO.GMC.0029.2017.
98.
Desta forma, o referido contrato, assinado em 19/3/2018, prevê o aproveitamento das
turbinas a gás em operação, U-11 e U-21, mas desconsidera todos os equipamentos já montados na
tentativa frustrada de fechamento do ciclo combinado, como as caldeiras de recuperação que foram
instaladas, com término em 2008 pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí. Observa-se que, da data de
término das caldeiras (2008) até a data de desenvolvimento dos estudos (2016), transcorreu-se o período
de oito anos, no qual esses equipamentos estiveram parados, representando, pelo curto espaço temporal,
uma provável não obsolescência dos mesmos, fato que deveria ter sido sopesado técnica e
economicamente por Furnas em relatório devidamente circunstanciado, o que não se mostrou na prática,
já que a Estatal não apresentou evidências desses estudos.
99.
Além disso, conforme pode ser observado no contrato, estão previstos serviços de
desmontagem das caldeiras (HRSG) existentes (decorrentes do projeto adotado por Furnas e elaborado
pela Leme Engenharia Ltda.), que foram montadas pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí, bem como o
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fornecimento e montagem de novas caldeiras, sistemas mecânicos, bombas, sistemas elétricos e turbo
gerador a vapor novos, no valor total de R$ 578.672.487,98 (data base novembro de 2017).
100.
A tabela a seguir ilustra, de maneira resumida e expedita, os custos envolvidos no atual
contrato, referentes à desmontagem das caldeiras antigas e montagem das novas caldeiras e o sistema
auxiliar mecânico e elétrico, proporcionais ao reaproveitamento das caldeiras antigas. Os preços
individuais abaixo levam em consideração, então, a parte proporcional, do valor do contrato, para cada
serviço, das Caldeiras de Recuperação.
Tabela 3.2.1: Custos envolvidos com o não aproveitamento das caldeiras antigas de recuperação.

Item

Descrição

2.1.1 Caldeira de recuperação/Deaerador

Preço Total (R$)
177.081.706,76

2.1.2 Diverter Damper

4.404.210,14

2.1.7 Bombas de água de circulação

4.941.162,42

2.2

Equipamentos auxiliares mecânicos (proporcional às caldeiras)

7.405.073,97

2.3

Equipamentos auxiliares elétricos (proporcional às caldeiras)

6.260.176,32

2.4

Materiais (proporcional às caldeiras)

16.243.173,47

4.3

Descomissionamento

14.055.515,27

4.4

Montagem (proporcional às caldeiras)

15.014.102,24

5,00 Comissionamento (proporcional às caldeiras)

5.360.613,48

8,00 Sobressalentes (proporcional às caldeiras)

4.144.864,46

TOTAL

254.910.598,52

101.
Observa-se, então, que Furnas pretende desconsiderar todo o trabalho efetuado
anteriormente na tentativa de fechamento do ciclo combinado, inclusive os equipamentos novos
instalados pela Fiatengineering em 2008, ao adotar a solução atualmente contratada. Os valores já gastos
por Furnas abrangem aproximadamente R$ 340 milhões (data base fev/2002) – Contrato anterior com o
consórcio Fiatengineering-Ivaí, e somam-se aos novos valores que serão gastos nesse contrato atual, de
R$ 254 milhões somente para esses mesmos itens (data base out/2017).
102.
Essas alternativas de solução de projeto deveriam ter sido analisadas por Furnas. Inclusive,
esse questionamento foi efetuado pela projetista, Leme Engenharia, uma vez que entendia que tais
equipamentos poderiam ser aproveitados (peça 37, p. 4).
103.
Desta forma, quando das análises da condução do projeto básico, principalmente quando a
empresa Leme Engenharia, autora do referido projeto, efetuava a cotação de equipamentos para a UTE
Santa Cruz (peça 37, p. 4), observa-se questionamento, por e-mail, datado de 18/4/2016, do responsável
pelo projeto básico, Victor Cardenas, à Siemens, fabricante dos turbo geradores a vapor, nos seguintes
termos:
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Evidência (peça 37, p. 4).
104.
Não obstante, no dia seguinte, 19/4/2016, o próprio Victor Cardenas retornou um e-mail à
Siemens (peça 37, p. 3), solicitando desconsiderar o questionamento efetuado no dia anterior, nos
seguintes termos:

Evidência (peça 37, p. 3)
105.
Diante dessas evidências, e por meio do subitem 1.2 do ofício de requisição da equipe de
auditoria 5.102/2018-TCU/Secex-MG (peça 28, p. 25), de 2/5/2018, solicitou-se a Furnas informar,
considerando que haveria a possiblidade de se manter as Caldeiras de Recuperação existentes, conforme
consulta efetuada à Siemens pela Leme Engenharia em 18/4/2016, e descartada por esta última um dia
após, apresentar as justificativas pela decisão de substituir as caldeiras existentes por novas.
106.
Por sua vez, Furnas mencionou, por meio da Carta EG.E.I.136.2018 (peça 28, p. 29-30), que
a decisão de substituir as caldeiras existentes teria sido baseada nos seguintes aspectos:
1. Inspeção Técnica nas Caldeiras de Recuperação de Calor Existentes
Furnas contratou a empresa especializada Araújo Engenharia LTDA para avaliar o estado atual das
caldeiras de recuperação de calor. Foi feita uma inspeção detalhada das caldeiras existentes que
constatou a necessidade de diversas intervenções corretivas nesses equipamentos.
De acordo com o Relatório de Avaliação de Integridade desenvolvido pela empresa Araújo
Engenharia foram identificados equipamentos e instrumentos degradados bem como diversas
anomalias nas caldeiras de recuperação de calor que requereriam intervenções para sua utilização,
conforme relatório anexo.
2. Garantias de Performance da Planta
As caldeiras não tiveram sua performance testada na época da montagem, tendo em vista o ciclo
combinado não ter sido comissionado. Portanto não existem registros técnicos da sua condição real.
Adicionalmente a garantia técnica oferecida pelo fabricante (STF) já expirou, não sendo possível

23
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais

acioná-lo em caso de não atingimento dos valores de projeto.
Além disso, a simulação feita pela Leme Engenharia com o software Thermoflow demonstrou que,
nas condições atuais das turbinas e caldeiras, não seria possível a produção de 500 MW de energia,
conforme documento anexo.

107.
Desta forma, Furnas menciona que contratou empresa especializada, a Araújo Engenharia
Ltda., que teria realizado uma inspeção nas instalações das Caldeiras e constatado necessidade de
intervenção em alguns equipamentos. Além disso, menciona que as caldeiras já não possuíam mais
garantia de funcionamento do fabricante, e que estudos utilizando o software “Thermoflow” apontaram
que tais caldeiras não permitiriam atingir a produção de 500 MW de energia no sistema completo
(incluso ciclo combinado).
108.
Além disso, Furnas concluiu que a utilização das caldeiras existentes traria um grau de risco
inaceitável para a contratação do fechamento do ciclo combinado, uma vez que as intervenções de
reparos e substituição de equipamentos introduziriam um risco muito grande para a contratação, visto o
ocorrido nas tentativas fracassadas junto à Forship e Engevix, conforme o histórico encaminhado na
resposta ao item 3.2 do Ofício 1-102/2018-TCU/Secex-MG (peça 28, p. 1-4; e peça 38). Além disso,
Furnas menciona que o caráter de imprevisibilidade em serviços de reforma poderia levar a inúmeros
aditivos no contrato, podendo superar, inclusive, os limites estabelecidos na Lei 8.666/1993.
109.
Porém, essas considerações não foram levadas em conta por Furnas em seus Estudos de
Viabilidade. Assim, mesmo diante da necessidade de se trocar alguns equipamentos danificados das
caldeiras existentes, bem como a performance abaixo de 500 MW, esses fatores poderiam ter sido objeto
de estudo, por Furnas, o que poderia, ainda assim, trazer benefícios financeiros ao empreendimento,
conforme será mais adiante demonstrado.
Das Caldeiras (HRSG) existentes
110.
Conforme já relatado no histórico de implantação do ciclo combinado (tentativa anterior,
frustrada por Furnas), já apresentado no achado de Gestão Temerária do Empreendimento (tópico III.1),
foram instaladas duas caldeiras de recuperação de calor (HRSG), mediante contrato 13.959 – tendo como
contratado o consórcio Mairengineering-Ivaí (alterado para Fiatengineering-Ivaí), em 1/2/2002, com o
objetivo da prestação de serviços de engenharia, suprimento, construção civil, montagem, fornecimento
de materiais, equipamentos e sistemas relacionados à implantação do ciclo combinado da UTE Santa
Cruz. A figura a seguir ilustra uma das duas caldeiras instaladas, e que não serão reaproveitadas.
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Figura 3.2.1: Caldeira de recuperação de calor montada pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí, descartada no atual projeto de
fechamento do ciclo combinado. Foto tirada pela equipe no empreendimento.

111.
Para entender melhor o que são esses equipamentos, serão tecidos comentários gerais acerca
das caldeiras de recuperação de calor em centrais termelétricas a gás com fechamento em ciclo
combinado.
112.
A caldeira de recuperação é um equipamento (conjunto de equipamentos, na verdade),
utilizado para aproveitar o calor dos gases de exaustão de turbinas a gás natural, visando a produção de
vapor ou água quente para a troca térmica. A figura a seguir ilustra, de maneira genérica, como funciona
uma caldeira de recuperação.
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Figura 3.2.2: Exemplo de caldeira de recuperação – modelo horizontal.

113.
As caldeiras de recuperação têm os mesmos componentes de caldeiras convencionais, exceto
as fornalhas. Quando as temperaturas dos gases de exaustão das turbinas a gás estão entre 400 °C e
600 °C, as trocas térmicas são realizadas principalmente por convecção e quando são superiores a
900 °C, o mecanismo predominante é a radiação.
114.
Diferentemente dos gases de exaustão de uma turbina a óleo ou de um motor a diesel, os
gases provenientes de uma turbina a gás contêm oxigênio, o que permite a queima suplementar de
combustível se houver a necessidade de vapor a temperaturas mais altas ou em maiores quantidades.
115.

De maneira simplificada, as caldeiras de recuperação podem ser classificadas como:
(i)

Caldeira de recuperação sem queima suplementar, que é constituída por trocadores de
calor convencionais que atendem à condição de exaustão da turbina, maximizando a
recuperação do calor dos gases de exaustão. São unidades economicamente projetadas
para recuperar aproximadamente 95% da energia dos gases de exaustão da turbina
disponíveis para a geração de vapor ou outra forma de calor. Níveis maiores de eficiência
podem ser alcançados, porém o custo da superfície da troca térmica deve ser avaliado em
comparação com a energia adicional recuperada para estabelecimento da relação custobenefício – depende do preço da venda de energia.

(ii)

Caldeira de recuperação com queima suplementar, em que permite a queima do
combustível sem a necessidade do insuflamento de ar adicional na própria caldeira,
propiciando um aumento na qualidade e quantidade de vapor superaquecido resultante.
Esse esquema é pouco utilizado em instalações comerciais, pois a eficiência térmica
global é menor.

(iii)

Modelos fogotubulares: em que o gás flui dentro dos tubos e a energia térmica é
transferida para a água/vapor exteriormente, e são econômicas para baixas descargas de
gás, e adequadas em instalações que utilizem combustíveis pesados.

(iv)

Modelos aquatubulares: em que o processo de recuperação da energia térmica ocorre de
forma inversa, onde o gás quente flui pelo lado externo dos tubos, aquecendo a água/vapor
contida no interior dos tubos, sendo adequadas para altas descargas de gases e altos níveis
de pressão de vapor. Também são adequadas para situações onde a quantidade de calor
transferida é alta e a diferença mínima de temperatura é baixa, possuindo ainda maior
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flexibilidade para a adição de um superaquecedor, possuindo maior resposta rápida às
variações de carga.
(v)

Unidades de circulação natural: em que os tubos da caldeira são verticais e a
movimentação do fluido se dá por diferença de densidade entre a fase líquida e de vapor.

(vi)

Unidades com circulação forçada: que empregam bombas para a circulação da água e
vapor por meio do feixe tubular, com dimensões físicas menores, partida mais rápida e
possibilidade de geração de vapor superaquecido. Essa solução, bem como a anterior, é
amplamente utilizada na indústria, e a escolha é normalmente baseada na experiência do
projetista.

(vii)

Um nível de pressão: possui projeto de simples execução e construção, mas apresenta
menor capacidade de recuperação de calor e menor versatilidade de aplicação.

(viii)

Dois ou três níveis de pressão: possuem maior capacidade de recuperação e flexibilidade
na aplicação em relação a um nível de pressão, mas com maior complexidade na execução
do projeto e custos mais elevados.

116.
As caldeiras existentes na UTE Santa Cruz são do tipo (i) elencado acima. Além disso,
observam-se os principais componentes existentes em caldeiras de recuperação, que, conforme relatado
anteriormente, tratam de conjunto de equipamentos, que funcionam de forma sistêmica visando
recuperar o calor dos gases de exaustão de turbinas a gás, para geração de vapor.
(i)

Economizador: responsável pelo pré-aquecimento da água antes da entrada no
evaporador. A água é admitida no estado líquido comprimido, no nível de pressão
correspondente ao ciclo de potência, acrescido dos valores de perda de carga que ocorrem
até a entrada da turbina a vapor.

(ii)

Evaporador: que é um trocador de calor que aquece e vaporiza a água.

(iii)

Superaquecedor: equipamento que superaquece o vapor proveniente do evaporador até
uma condição pré-estabelecida. O vapor saturado é superaquecido até a temperatura de
entrada da turbina a vapor, limitada pela diferença de temperatura com o gás de entrada
deste trocador de calor.

(iv)

Tambor de vapor (steam-drum): localizado junto ao evaporador, com a função de garantir
a geração de vapor saturado para o superaquecedor e de separar este vapor da água não
evaporada.

(v)

Bombas de circulação: responsáveis pela circulação forçada da água e do vapor.

(vi)

Desareador: usado na separação do ar e outros gases que, presentes no condensado,
podem, em altas temperaturas, provocar a corrosão dos materiais.

(vii)

Sistema de tratamento de água: necessário para manter a qualidade da água e assegurar
que esteja livre de impurezas que possam provocar corrosão e partículas sólidas que
possam provocar danos aos equipamentos.

117.
Desta forma, observam-se diversos tipos de caldeira de recuperação, e que algumas delas,
como as caldeiras existentes que serão descartadas, são bastante flexíveis quanto ao seu uso. Desta
forma, um adequado estudo a respeito da utilização das caldeiras existentes deveria ter sido elaborado
por Furnas, visando sempre se adequar à melhor solução possível, com o menor dispêndio de recursos
públicos.
118.

Não obstante, verifica-se que o sistema “caldeira de recuperação” trata de um conjunto de
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equipamentos que funcionam de maneira sistêmica, e que a troca de algum componente, por outro
similar, no caso de equipamentos não funcionando, ou a sua adaptação, no caso da necessidade de
ajustes, deve, sim, ser levada em consideração em um adequado projeto, quando se tratam de vultosos
valores envolvidos.
Das alternativas possíveis
119.
Outro ponto de importante relevância que Furnas não levou em consideração em seus
estudos de viabilidade e no seu novo projeto de fechamento do ciclo combinado das unidades a gás foi
a adoção de turbinas a vapor alternativas, e que pudessem se enquadrar às caldeiras já existentes no sítio.
A figura a seguir ilustra, de maneira simplificada, uma turbina a vapor.

Figura 3.2.3: Representação esquemática de uma turbina a vapor.

120.
Conforme se observa na literatura, as turbinas a vapor apresentam uma multiplicidade de
modelos de tal modo a oferecer soluções particulares para problemas específicos, podendo ser
classificadas pela maneira com que o vapor deixa a turbina:
(i)

Turbinas de contrapressão: são aquelas em que o vapor deixa a turbina com níveis de pressão
superiores a pressão atmosférica, da ordem de 0,2 a 1 MPa.

(ii)

Turbinas de condensação e extração: recebem o vapor de alta pressão e, em um ou mais
pontos de admissão e descarga, permitem a extração de vapor de processo com pressão préfixada, sendo o restante expandido até a pressão do condensador, valores entre 0,005 e 0,1
MPa.

(iii)

Turbinas de condensação: são aquelas em que todo o fluxo sai da turbina na pressão de
condensação, que é uma pressão inferior à atmosférica.

121.
O rendimento da turbina a vapor, expresso pela relação entre a energia mecânica fornecida
no eixo e a energia térmica decorrente do salto entálpico do vapor, depende do tipo de turbina e da carga
a ela imposta. Níveis elevados de pressão e temperatura do vapor de admissão produzem maiores
potências mecânicas por unidade de vapor condensado. Esses níveis de temperatura e pressão são
limitados, normalmente, pela tecnologia.
122.
Feita essa introdução, passa a se detalhar a planta termelétrica de ciclo combinado. As
termelétricas a gás natural de ciclo combinado, mais conhecidas pela sigla CCPS, são usinas térmicas
que vêm sendo adotadas em todo o mundo, desde a década de 1980, e que trata de solução escolhida em
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quase a totalidade das termelétricas brasileiras a gás natural em construção. Desta forma, trata de solução
técnica e tecnológica de pleno conhecimento das empresas brasileiras.
123.
Uma usina de ciclo combinado usa as turbinas a gás e a vapor associadas em uma única
planta, ambas gerando energia elétrica a partir da queima do mesmo combustível. Para isto, o calor
existente nos gases de exaustão das turbinas a gás é recuperado, produzindo o vapor necessário ao
acionamento da turbina a vapor. Esses sistemas têm estruturas flexíveis para fornecer uma grande
faixa de potência e energia térmica de modo a se ajustarem às mais variadas aplicações.
124.
O acoplamento entre o ciclo Brayton (turbinas a gás), que é caracterizado pela alta
temperatura dos gases de exaustão, e o ciclo Rankine (turbina a vapor e caldeira de recuperação),
caracterizado por baixas temperaturas do vapor se comparado a dos gases de exaustão, propiciam uma
alta eficiência de Carnot. A seguir é ilustrado o esquema desse tipo de usina, muito similar ao atual
projeto em construção por Furnas.

Figura 3.2.4: Esquema de Usina Termoelétrica a gás com acoplamento do ciclo combinado.

125.
A eficiência das plantas de ciclo combinado é melhor que as maiores e mais modernas usinas
a carvão ou a óleo. Desta forma, enquanto as usinas termelétricas a carvão apresentam uma eficiência
média de 40%, as centrais de ciclo combinado a gás apresentam uma eficiência térmica média de 56%,
o que torna esse tipo de instalação extremamente vantajosa, isso quando da presença de gás natural, o
que é o caso do Brasil.
126.
Em uma rápida pesquisa no sitio da principal fabricante mundial de turbinas a vapor,
https://www.energy.siemens.com/br/pt/turbinas-a-vapor/, observam-se diversos tipos de turbinas a
vapor, para potências até 1900 MW, sendo que a principal linha de produtos, que são turbinas de vapor
industriais, vão do modelo SST-150 ao SST-900, e as principais turbinas a vapor para centrais
termelétricas de ciclo combinado, vão do modelo SST-3000 a SST-9000. A figura a seguir ilustra, de
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maneira bem simplificada, os tipos de turbinas fornecidos pela fabricante Siemens.

Figura 3.2.5: Tipos de Turbinas industriais da fabricante Siemens.

127.
Conforme o projeto da UTE Santa Cruz prevê, será utilizada a turbina SST-700, da Siemens,
recomendada para Usinas de Ciclo Combinado. A tabela a seguir, extraída do sítio da Siemens na internet
já mencionado acima assim estabelece suas características principais.

Figura 3.2.6: Principais características da turbina SST-700 (Siemens).

128.
Verifica-se os parâmetros adotados para essa solução técnica são variáveis, ou seja, a
velocidade da turbina, as pressões e temperatura de entrada e saída e as condições de exaustão possuem
limites variáveis de operação, o que faz com que esse equipamento seja flexível no seu uso. Não obstante,
observam-se diversos outros tipos de turbinas, apenas da fabricante Siemens, e que possuem diferentes
características de funcionamento, o que denota a ampla flexibilidade de funcionamento desse tipo de
equipamento, o que poderia ter sido considerado quando do possível reaproveitamento das caldeiras de
recuperação existentes.
129.
No sítio de Furnas na internet, a respeito da UTE Santa Cruz,
www1.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/usina_term_stacruz.asp, observam-se as seguintes
características das caldeiras de recuperação instaladas em campo e que serão descartadas no atual projeto
de fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz.
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Figura 3.2.7: Características das caldeiras de recuperação existentes.

130.
Verifica-se que a pressão de trabalho das referidas caldeiras, apresentada no sitio na internet
acima por Furnas, é de 109 bar, dentro do parâmetro de entrada exigido pela turbina da Siemens SST700, de até 165 bar.
131.
Desta forma, levando-se em consideração a gama de opções que Furnas dispunha para a
realização do projeto de fechamento do ciclo combinado, e tendo em vista a existência de caldeiras de
recuperação, de vultosos valores, instaladas no canteiro, composta por diversos equipamentos, aliado à
flexibilidade de opções de funcionamento das turbinas a vapor, entende que Furnas deveria ter levado
em consideração, nos estudos que embasaram o atual projeto, a utilização dos equipamentos já utilizados
nas caldeiras de recuperação existentes, uma vez que alternativas visando suas utilizações poderiam ter
sido melhores economicamente à atual.
132.
Pelo exposto, no intuito de se verificar a existência de eventuais estudos de Furnas, e seu
entendimento a respeito do assunto, cumpre, inicialmente, ouvir em oitiva a estatal para que a mesma se
manifeste acerca do inteiro teor deste achado, ou seja, pela ausência, nos estudos de viabilidade técnica
e econômico-financeira, de alternativas de projeto que pudessem contemplar a utilização das caldeiras
de recuperação de calor existentes na referida Usina.
III.3. Adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias contratuais.
Tipificação:
Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IGC)
Justificativa para não enquadramento no quadro de bloqueio
133.
A situação encontrada é grave, mas não se enquadra totalmente no inciso IV do § 1º do artigo
117 da Lei 13.473/2017 (LDO 2018). Os atos e fatos são materialmente relevantes, tem potencialidade
de ocasionar prejuízos ao erário e configuram graves desvios relativamente aos princípios
constitucionais a que está submetida a Administração Pública Federal.
134.
Entretanto, em análise ao dano reverso, verifica-se que o bloqueio da execução do contrato
suscitaria mais atrasos na entrega da energia gerada a partir da conclusão do ciclo combinado contratado
para a Termoelétrica, o que pode gerar prejuízos maiores que os potencialmente envolvidos na
irregularidade apontada.
Situação encontrada:
135.
Constatou-se, no cronograma de eventos de pagamentos do Termo Contratual 0800010144
(peças 15-22), previsão de antecipação de pagamentos referentes ao fornecimento de equipamentos e
materiais para a implantação do fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz. Aliado a isso,
verificou-se que não existe previsão no referido termo contratual de cautelas ou garantias adicionais para
autorização de antecipações de pagamentos, o que contraria determinação já exarada pelo TCU, além do
disposto no artigo 65, inciso II, alínea c da Lei 8.666/1993, no artigo 38, do Decreto 93.872/1986, bem
como na jurisprudência pacificada do TCU.
136.
Em 19/3/2018 foi firmado o Termo Contratual 0800010144 (peças 15-22), no valor de
R$ 578.672.487,98, concernente à execução de obras civis, desmontagem e montagem eletromecânica,
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além de fornecimento de equipamentos e materiais, entre outros, com o objetivo de implantar o ciclo
combinado da UTE Santa Cruz/RJ, sendo que tal contrato não apresentou previsão de cautelas ou
garantias adicionais para autorização de pagamentos antecipados.
137.
No entanto, foi constatado, por meio de análise da planilha contratual de eventos e
pagamentos descritivos dos itens de preços (peça 20, p. 18; peça 21; e peça 22, p. 1-10) que, foram
fixados, para os itens identificados na Tabela 3.3.1 a seguir, eventos de medições para liberação de
pagamentos, tais como emissão de documentos de compra e aprovação dos documentos do fabricante,
os quais caracterizam previsão de pagamentos antecipadamente aos efetivos fornecimentos dos relativos
equipamentos e materiais.
138.
A tabela a seguir, elaborada pela equipe de auditoria, demonstra o detalhamento de previsões
contratuais de pagamentos antecipados para fornecimento de equipamentos e materiais para a usina e
subestação, além da previsão para sobressalentes.
Tabela 3.3.1: Detalhamento das previsões contratuais de pagamentos antecipados.

Item
2
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.02
02.03
02.04

3
03.01
03.02

Cálculo de Adiantamento de Pagamentos Previstos na EAP
Descrição
Fornecimento de Equipamentos e materiais
R$ 414.486.446,18
(Usina)
Emissão do Documento de Compra e aprovação de 100% dos
documentos do Fabricante, referentes às caldeiras de recuperação,
desaerador e periféricos
Emissão do documento de compra e aprovação de 100% dos documentos
de fabricação do Diverter Damper
Emissão do documento de compra e aprovação de 100% dos documentos
de fabricação do Turbogerador a vapor/condensador/ bombas/periféricos
Liberação para fabricação de todos os desenhos e aprovação por Furnas
do cronograma de fornecimento do Transformador elevador
Emissão do Documento de Compra e aprovação de 100% dos
documentos do Fabricante, referentes aos DCS
Emissão do Documento de Compra do CEMS
Emissão do Documento de Compra e aprovação de 100% dos
documentos do Fabricante, referentes às Bombas de água de circulação e
equipamentos periféricos
Emissão do Documento de Compra e aprovação dos documentos do
Fabricante, referentes aos Equipamentos Auxiliares Mecânicos
Aprovação de toda a documentação referente aos Equipamentos
Elétricos Auxiliares
Emissão de documentos e aprovação dos desenhos de montagem de
estruturas metálicas (pipe rack), de instrumentos e de equipamentos de
controle, de sistemas de combate a incêndio e de telecomunicações
Total Usina (%)

Total Usina (R$)
Fornecimento de equipamentos e materiais
(Subestação)
Emissão de documentos e aprovação dos desenhos de fabricação dos
Equipamentos da Subestação
Aprovação de toda a documentação relacionada aos Materiais para
Instalação (condutores, conectores, ferragens e isoladores e estruturas
metálicas)
Total Subestação (%)

Total (R$)

7,7384 %
0,2917 %
6,7472 %
0,0801 %
1,4270 %
0,0717 %
0,3228 %
1,6510 %
0,3934 %
0,4616 %
19,18 %

79.518.768,76
R$ 2.262.713,36
14,6936 %

2,1115 %
16,81 %

380.251,24
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8
08.01

Sobressalentes
Aprovação da lista de sobressalentes
Total (%)

Total (R$)
Total Geral de Adiantamentos Previstos
(R$)

R$ 8.289.728,92
10,00 %
10,00 %

828.972,89
80.727.992,90

Fonte: Termo Contratual – Planilha de Eventos de pagamentos e descritivos dos itens de preços (peça 20, p. 18; peça 21, p.
2-11; e peça 22, p. 10).

139.
Verifica-se, pela leitura da Tabela 2, retro que a previsão contratual total de adiantamentos
de pagamentos, a partir de emissão e aprovação de documentos, alcança o montante de R$ 80,73 milhões,
ou seja, 13,95% do valor total contratual original. No entanto, verifica-se que o cronograma FísicoFinanceiro do contrato (peça 22, p. 11-13) não detalha a distribuição no tempo e a forma como serão
efetivadas tais antecipações e, por isso, não é possível, atualmente, definir o montante desses pagamentos
que serão realizados de forma concomitante, visando saber o valor correto antecipado que deveria ser
garantido.
140.
Os artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, pressupõem a efetiva prestação do
fornecimento do objeto contratado para efetuar-se a contraprestação remuneratória. Essa é a regra. O art.
65, Inciso II, alínea “c”, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, também veda a antecipação de
pagamentos, nos termos:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) (...)
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço; (grifos acrescidos)

141.
Entretanto, existem algumas exceções, tais como a prática reconhecida do mercado e pelo
próprio TCU para o caso de o fornecimento envolver antecipação de valores para fabricação de
determinada peça ou equipamento.
142.
Nesse caso, permite-se o pagamento anterior ao adimplemento do efetivo fornecimento, sob
pena da estatal não dispor do objeto desejado, desde que, diante do risco dessa antecipação corresponder
à inexecução do encargo, a estatal se cerque de garantias mínimas suficientes para suportar eventual
prejuízo, as quais devem estar estampadas no relacionado instrumento convocatório.
143.
No entanto, verifica-se que tal precaução não foi observada na Concorrência
CO.GCM.A.00029.2017 (peça 39) e, por conseguinte, no Termo Contratual 0800010144 (peças 15-22).
144.
Desse modo, constata-se que a mencionada falta de previsão contratual de garantias
adicionais para autorização de antecipações de pagamentos não atende também o prescrito no art. 38 do
Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, nos termos:
Art. 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra,
ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as
indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo
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contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no
edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta.

145.
Reforça tal entendimento a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos
2402/2017, 606/2006, 1726/2008, todos do TCU-Plenário.
146.
Instada, por meio do Ofício 2-102/2018-TCU/Secex-MG (peça 28, p. 7-10), a informar sobre
a previsão de garantias adicionais para autorização de antecipações de pagamentos previstas nos critérios
de medição e pagamentos, Furnas respondeu (item 1.4, peça 28, p. 14), nos termos:
(...)
... esclarecemos que não há previsão contratual para antecipação de pagamentos. Conforme
estabelecido na Cláusula 18 – FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, o
faturamento será autorizado por Furnas após a aprovação das medições de serviços executados pela
Contratada. A antecipação de pagamentos não é prática adotada por Furnas.

147.
Pela leitura da Tabela 2 retro, constata-se que, ao contrário do informado por Furnas, existem
previsões de antecipações de pagamentos no Termo Contratual 0800010144. Além disso, verifica-se,
por meio de pesquisa a jurisprudência do Tribunal, que tal prática é recorrente na estatal.
148.
Nesse sentido, o item 9.1.1 do Acórdão 2.262/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro José
Múcio Monteiro) determinou a Furnas que, nos termos:
9.1.1. adote providências para resguardar a Administração de eventuais perdas e extravios de
materiais no caso de antecipação de pagamentos sem a suficiente cautela constatada no CT 19.058 Fornecimento de estrutura metálica, no valor de R$ 18.108.000,00, celebrado com a empresa
Brametal S.A;

149.
Após a execução integral do referido contrato CT 19.058, afastado o mencionado risco, o
Tribunal reforçou tal determinação por meio de ciência à Furnas contida no subitem 9.3.1 do Acórdão
2.225/2014-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), nos termos:
9.3.1. a não exigência de garantia específica e suficiente para a realização de pagamentos
antecipados, identificada na execução do Contrato CT 19.058, afronta o disposto no art. 62 da Lei
4.320/1964, complementado pelo art. 38 do Decreto 93.872/1986 e pelo Acórdão 1.726/2008-TCUPlenário;

150.
Portanto, constata-se que Furnas não cumpriu determinação já exarada pela Corte de Contas,
além de descumprir o estabelecido no art. 55, da Lei 8.666/1993, sobre a exigência de cláusula necessária
em contrato referente às garantias oferecidas para assegurar sua plena execução.
151.
No caso sob exame, verifica-se que as previstas antecipações de pagamentos tem
potencialidade para causar prejuízo ao erário e à execução das obras em comento, a qual se encontra
ainda na fase inicial (0% de execução), razão pela qual entende-se necessário ajuste no Termo Contratual
0800010144, de modo a dar cumprimento ao disposto no retros mencionados art. 65, inciso II, alínea
“c” da Lei 8.666/1993 e art. 38 do Decreto 93.872/1986, referentes à necessidade de exigência especifica
e suficiente, na forma de garantia, para a autorização de antecipações de pagamentos previstas no
referido contrato, cujo valor de cobertura deverá ser definido pela estatal contratante, após a
disponibilização do cronograma detalhado da contratada referente à eventos concomitantes de itens com
previsão de tal antecipação.
152.
Reforça tal necessidade informações veiculadas recentemente na mídia (peça 35) sobre a
situação crítica do Grupo Odebrecht, do qual fazem parte as duas empresas constituintes do consórcio
contratado para o fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, além de o Termo Contratual
08000010144 ser o primeiro contrato firmado com a administração pública federal pela mencionada
Holding pós fase de delação na Operação Lava-Jato.
153.

Diante do exposto, e considerando que uma proposta no sentido de determinar que Furnas
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inclua cláusula no Termo Contratual 0800010144 para exigência de garantia especifica e suficiente para
antecipações de pagamentos, nos termos do art. 38 do Decreto 93.872/1986, poderá implicar reflexos
econômico-financeiros no referido ajuste, alcançando assim direitos subjetivos das partes, propõe-se a
realização de oitivas de Furnas e do Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, para que se manifestem
sobre o presente achado, tendo em vista a possibilidade de que essa determinação venha ser proferida
por parte desta Corte de Contas.
154.
Por fim, salienta-se que o descumprimento de determinação do TCU por parte de Furnas
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do Tribunal,
porém, deixa-se de fazer tal proposta neste momento, posto que tal medida poderá ser melhor avaliada
após a análise das oitivas propostas no parágrafo anterior.
III.4. Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.
Tipificação:
Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IGC)
Justificativa para não enquadramento no quadro de bloqueio
155.
A situação encontrada é grave e apresenta potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário.
Contudo não é materialmente relevante em relação ao valor total contratado (o total do item da planilha
com o critério de medição inadequado está limitado a 1,4% do contrato – 2% do total de fornecimentos).
156.
Assim não atende à conceituação de IG-P ou IG-R, embora possa gerar citação ou audiência
do responsável, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese do inciso VI do § 1º da Lei 13.473/2017 (LDO
2018).
Situação encontrada:
157.
Constatou-se a existência de critério de medição e pagamentos relativo aos sobressalentes
de fornecimento (cláusula 34 do contrato), que não contemplam quantidades e preços definidos, o que
afronta ao princípio da eficiência insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal.
158.
Um dos itens que compõe a planilha de preços contratados se refere às peças sobressalentes
cujo valor total apresenta o montante de R$ 8,29 milhões, correspondente a 2% do total de fornecimentos
eletromecânicos do contrato.
159.
A cláusula 34 do contrato (peça 17) disciplina esse valor (2%) como limite para as peças
sobressalentes:
A CONTRATADA, em até 12 (doze) meses após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, encaminhará
para aprovação de FURNAS, a lista de Peças Sobressalentes contendo quantidades e preços unitários,
suficientes para 02 (anos) de operação comercial. O fornecimento dos sobressalentes ficará limitado
a 2 (dois) % do valor total do fornecimento eletromecânico item 2 - Fornecimento de Equipamentos
e Materiais (USINA), da Planilha de Preços deste TERMO CONTRATUAL. (grifos acrescidos)
[...]

160.
Visando verificar a repercussão de tal dispositivo contratual, a equipe de auditoria, por meio
do item 1.1 do Ofício 6-102/2018-TCU/Secex-MG (peça 28, p. 31), questionou Furnas se, em obediência
a tal cláusula, ao preço máximo de 2% dos equipamentos, a contratada deveria fornecer, em suma: i)
todos os sobressalentes para 2 anos; ou ii) só os cujo montante fosse inferior ao aludido valor, nos termos:
1.1. Com relação ao previsto na cláusula 34 – Sobressalentes – do contrato TC 8000010144, informar
como se dará a quantificação dos sobressalentes, no caso do valor global desses ultrapassar o
percentual de 2% do valor total do fornecimento eletromecânico. Serão limitados pelo percentual de
2% do valor global ou pela quantidade necessária para 2 anos de funcionamento da usina? Caso a
quantidade de sobressalentes para 2 anos incorra em um valor global superior a 2%, como Furnas
procederá nesse caso?
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161.

Em atendimento ao expediente, Furnas respondeu (peça 28, p. 34):
A quantificação será seletiva, seguindo preceitos técnicos, perfazendo um total limitado a 2% do
valor do fornecimento eletromecânico. Demais necessidades que se apresentarem, serão adquiridas
no mercado dentro do programa de operação e manutenção da usina, seguindo as regras da
administração pública.

162.
Da leitura da resposta da Estatal, verifica-se que a quantificação dos itens seria seletiva de
forma que o valor limite estipulado no contrato pode não ser suficiente para pagar a totalidade dos
sobressalentes necessários para 2 anos.
163.
Ocorre que nem as quantidades nem os preços unitários de cada peça sobressalente estão
fixados na contratação, sendo de obrigação da empresa informa-los apenas após 12 (doze) meses da
Ordem de Serviço (Clausula 34 do contrato).
164.
Tendo em vista que o desígnio de qualquer empresa é maximizar seus lucros, não resta
dúvida que a contratada objetivará maximizar os preços de tais peças, já que não há qualquer óbice aos
seus valores unitários.
165.
Vale lembrar que várias dessas peças são específicas de cada equipamento e, por vezes, de
exclusividade do seu fabricante. Isso acentua a condição de refém da estatal frente à contratada.
166.
De forma a enfatizar a impropriedade do critério de medição e pagamento adotado para os
sobressalentes, vale citar que é comum fornecedores já incluírem no preço dos equipamentos as peças
sobressalentes para determinado tempo.
167.
É o que se verifica, por exemplo, na proposta da Siemens (peça 36), na qual fornece à Leme
Engenharia, responsável pelo orçamento da licitação, cotação para o Turbo gerador do empreendimento.
O preço fornecido pela empresa já inclui sobressalentes suficientes para 2 anos.
168.
Dessa forma, não se vislumbra razão para Furnas não ter adotado similar consideração no
contrato, no sentido de já confirmar sobressalentes suficientes para 2 anos nos preços dos equipamentos,
ou, de outra forma, estipulado que todas os sobressalentes para tal período deveriam estar considerados
em um item específico da planilha, de forma a não deixar preços em aberto e à mercê da vontade da
contratada.
169.
Outra consideração a ponderar é que ao analisar esse item específico da planilha
(Sobressalentes), verifica-se que não se comporta como o restante dos itens, no sentido de seguirem a
forma de empreitada integrada utilizada para a contratação da obra. O critério de medição e pagamento
dos sobressalentes funciona como em uma contratação a preços unitários.
170.
Enfim, o critério de medição e pagamentos do item Sobressalentes, além de incoerente com
um contrato do tipo EPC, é inadequado e temerário, já que não há definição das quantidades nem preços
unitários, mas que serão estipulados a posteriori pela contratada, sem qualquer balizamento, o que abre
a possibilidade de ocorrência de sobrepreço e consequente superfaturamento na execução do contrato.
171.
Diante do exposto, e ante a possibilidade de que decisão futura do TCU venha alcançar
diretos subjetivos das partes, propõe-se promover as oitivas de Furnas e do Consórcio Usina
Termoelétrica Santa Cruz para que se manifestem sobre critério de medição inadequado ao considerar
no contrato (Cláusula 34) pagamento de item (Sobressalentes) sem determinação de quantidades e preços
unitários, possibilitando a ocorrência de sobrepreço e consequente superfaturamento no Termo
Contratual 08000010144, em afronta ao princípio da eficiência insculpido no caput do art. 37 da
Constituição Federal.
III.5. Critério inadequado de habilitação
Tipificação:
Falhas/impropriedades (F/I)
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Situação encontrada:
172.
Constatou-se a previsão de exigência indevida para fins de qualificação técnico-profissional
no edital da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017. De acordo com o item 2.3, alínea “c1”, da Seção II,
a licitante deveria comprovar, na fase de habilitação, em relação aos profissionais detentores de acervo
utilizado na qualificação técnica, a existência de vínculo empregatício, contratual, societário ou de ser
seu dirigente (peça 9, p. 15).
173.
Ao se exigir a comprovação do vínculo dos profissionais já na fase de habilitação, a
Administração não atende ao prescrito no art. 30, § 6º, da Lei 8.666/1993, que permite a comprovação
da qualificação técnico-profissional mediante a apresentação, pela licitante, de tão-somente relação
explícita e declaração formal da disponibilidade do pessoal técnico especializado essencial ao
cumprimento do objeto licitado.
174.
Esse tipo de cláusula também não é aceita pela jurisprudência do Tribunal, conforme
sintetizada na Súmula TCU 272, visto que impõe aos interessados custos adicionais para participarem
da licitação, de modo prévio a uma incerta contratação.
175.
Por conseguinte, no intuito de prestigiar a competitividade da licitação, a comprovação do
vínculo do profissional qualificado deve ser exigida apenas da licitante que se sagrou vencedora do
certame licitatório, na fase de contratação, como condição para a assinatura do respectivo instrumento
contratual.
176.
No caso sob exame, em que pese a exigência de habilitação indevida, sua prática não causou
efeito na condução da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, vez que os dois consórcios participantes
do certame atenderam à aludida condição editalícia, não ocorrendo inabilitação por sua conta (subitem
3.3.1, peça 27, p. 12).
177.
Além disso, não houve impugnação de outros licitantes ou potenciais interessados
relativamente a esse ponto (subitem 2.1, peça 27, p. 11), tampouco questionamentos sobre o tema na
Audiência Pública realizada (peça 41). Por essas razões entende-se suficiente propor que seja dada
ciência ao auditado, a fim de se evitar a reiteração da impropriedade em futuras contratações.
III.6. Falhas relativas à publicidade do edital de licitação.
Tipificação:
Falhas/impropriedades (F/I)
Situação encontrada:
178.
Na condução da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, constatou-se a publicação
intempestiva da data de reunião para abertura das propostas de preços.
179.
Em 3/11/2017, quando da divulgação do resultado de habilitação, Furnas também
comunicou que as propostas de preços das habilitadas seriam abertas no dia 14/11/2017 (peça 7, p. 13).
Em virtude da interposição de recurso administrativo pelo consórcio formado pelas empresas Niplan,
Energ Power e Promon, inabilitado por não ter atendido exigências constantes na alínea “c” do subitem
2.2 da Seção II e alínea “a” do subitem 2.5 da Seção II, ambos do edital (peças 25/26), tal data foi alterada
para 24/11/2017.
180.
Ocorre que essa alteração somente foi publicada em 23/11/2017 (peça 7, p. 12), véspera da
reunião e nove dias após o transcurso da data originalmente estabelecida. Assim, Furnas deixou de
comunicar a modificação da abertura das propostas antes de 14/11/2017, hipótese que manteria os
participantes com informações essenciais e tempestivas acerca do desenvolvimento do certame
licitatório.
181.
Da forma como se procedeu, no período de 15/11/2017 a 22/11/2017, os participantes não
sabiam se havia ocorrido a reunião previamente divulgada, tampouco alteração de sua data, situação não
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compatível com o princípio licitatório da publicidade, nos termos dos arts. 3º, caput; e 21, § 4º, da Lei
8.666/1993, ao qual se deve fiel observância nas licitações promovidas por Furnas.
182.
Embora a publicação intempestiva relatada seja prática ilegal, entende-se que, no âmbito da
Concorrência CO.GCM.A.00029/2017, revestiu-se de natureza formal, pois sua ocorrência não
prejudicou de modo efetivo o acesso à reunião pública de abertura das propostas de preços, ou
influenciou o respectivo julgamento e resultado de tal licitação. Os dois consórcios participantes,
inclusive o inabilitado formado pelas empresas Niplan, Energ Power e Promon, compareceram ao evento
(peça 27, p. 10). Tendo em vista esse contexto, considera-se suficiente propor que seja dada ciência ao
auditado acerca da irregularidade cometida, no intuito de evitar sua recorrência.
IV. Análise dos comentários dos gestores
183.
Em atenção ao Memorando Circular Segecex 8/2014, e ao disposto na Portaria 280/2010,
alterada pela Portaria-TCU 168/2011, c/c item 9.4. do Acórdão 1.255/2013 – TCU – Plenário, registramse as justificativas para o não encaminhamento do relatório para comentários dos gestores.
184.
Foram apontados quatro achados cujas situações encontradas, apesar de serem consideradas
graves (IGC), não se enquadram nos incisos IV e V do § 1º do artigo 117 da Lei 13.473/2017 (LDO
2018). Portanto, o relatório preliminar não foi submetido a manifestação preliminar da empresa Furnas
Centrais Elétricas S.A, a qual foram atribuídas as supostas irregularidades. Além disso, entende-se que
os esclarecimentos da Estatal e do consórcio contratado acerca dos achados apontados pela equipe de
auditoria poderão ser trazidos como respostas às oitivas propostas.
V. Conclusão
185.
Trata-se de auditoria autorizada pelo Acórdão 2.421/2017-TCU-Plenário (TC 025.542/20172, lista do Fiscobras 2018) e realizada na empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. - vinculada à
Eletrobras/Ministério de Minas e Energia (MME), no período compreendido entre 9/4/2018 e 18/5/2018.
186.
A presente ação de controle teve por objetivo verificar a conformidade na contratação e
execução das obras de implantação do ciclo combinado da Usina Termoelétrica Santa Cruz, localizada
no Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ.
187.
A partir do referido objetivo e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
Questões de Auditoria
1. A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?
2. Existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento?
3. O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas as etapas para esse
licenciamento?
4. O procedimento licitatório foi regular?
5. A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução está sendo adequada?
6. O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e
acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
7. Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no projeto
básico / executivo?
8. Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?

188.
Para cada uma das questões acima elencadas, realizou-se os procedimentos indicados na
Matriz de Planejamento (Fiscalis 102/2018).
189.
Como resultado da aplicação desses procedimentos, em relação às questões primeira e
terceira, não foram constatadas inconsistências que merecessem ser tratadas como achados de auditoria
(ver peça 9, itens não digitalizáveis, aplicação dos procedimentos).
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190.
Em relação à segunda questão, atinente aos Estudos de Viabilidade Técnica e EconômicoFinanceira elaborados por Furnas (Plano de Negócios) para o empreendimento em análise, foram
apontadas as seguintes irregularidades:
190.1.
“Gestão Temerária do Empreendimento” (achado III.1), constatada por meio de análise
promovida nos itens 34-90, cuja conclusão foi pela proposta de oitiva de Furnas, para obtenção de
informações mais apuradas e tratamento dos atos de gestão na condução do empreendimento que
causaram atraso na entrada em operação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz e um prejuízo a estatal,
a valores históricos, de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. Além disso, registra-se que tais fatos e atos de
gestão não foram objeto da presente fiscalização; e
190.2.
“Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente” (achado III.2), constatada
por meio de análise promovida nos itens 91-132, cuja conclusão foi pela proposta de oitiva de Furnas
para esclarecimentos sobre a irregularidade referente à ausência de estudos de viabilidade técnica e
econômica, quando da elaboração do plano de ação do fechamento do ciclo combinado da UTE Santa
Cruz, que considerasse alternativas de projeto visando o reaproveitamento das caldeiras de recuperação
existentes.
191.
Atinente às mencionadas irregularidades “Gestão Temerária do Empreendimento” (Achado
III.1) e “Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente” (achado III.2), apesar de serem
consideradas irregularidades graves, optou-se por não propor, de imediato, audiência/citação dos
eventuais responsáveis, devido à complexidade dos fatos e atos de gestão envolvidos.
192.
Já com relação às questões quarta e quinta, que versam sobre o procedimento licitatório e a
formalização do contrato, foram apontadas as seguintes impropriedades:
192.1.
“Critério inadequado de habilitação” (achado III.5), constatada por meio de análise
promovida nos itens 172-177, a qual concluiu pela proposta de ciência a Furnas, a fim de se evitar a
reiteração da impropriedade em futuras contratações.
192.2.
“Falhas relativas à publicidade do edital de licitação” (achado III.6), constatada por meio de
análise promovida nos itens 178-182, cuja conclusão foi também pela proposta de ciência a Furnas
acerca da irregularidade cometida, no intuito de evitar sua recorrência.
193.
Atinente a formalização do Termo Contratual 8000010144, foram apontadas as seguintes
irregularidades:
193.1.
“Adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias contratuais” (achado III.3),
constatada por meio de análise promovida nos itens 133-154, cuja conclusão foi pela proposta de oitivas
à Furnas e ao Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, considerando proposta de determinação à
Furnas para inclusão de cláusula no Termo Contratual 0800010144, com previsão de exigência
específica e suficiente, na forma de garantia, para a autorização de antecipações de pagamentos previstas
na planilha contratual de eventos e pagamentos;
193.2.
“Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido” (achado
III.4), constatada por meio de análise promovida nos itens 155-171, onde concluiu-se pela proposta de
oitiva à Furnas para esclarecimentos sobre a irregularidade referente à existência de critério de medição
e pagamentos relativo aos sobressalentes de fornecimento (cláusula 34 do contrato), que não contemplam
quantidades e preços definidos, o que contraria o disposto na legislação vigente e na jurisprudência do
TCU.
194.
Atinente às mencionadas irregularidades “Adiantamento de pagamento sem a apresentação
das garantias contratuais” (achado III.3) e “Critério de medição inadequado ou incompatível com o
objeto real pretendido” (achado III.4), apesar de serem também consideradas irregularidades graves,
optou-se por não propor, de imediato, audiência dos responsáveis, devido à eventual necessidade de
alteração de cláusulas do Termo Contratual 08000010144 implicar reflexos econômico-financeiros no
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referido ajuste, alcançando assim direitos subjetivos das partes envolvidas.
195.
Em relação às questões sexta, sétima e oitava, importante registrar o detalhamento de
algumas limitações impostas aos trabalhos de auditoria, atinentes ao orçamento e às planilhas de preços
da obra, decorrentes do tipo de objeto da obra e da forma de sua contratação.
196.
Como primeira limitação decorrente do objeto da obra, cita-se que não são encontrados
referenciais de mercado disponíveis para os equipamentos envolvidos na obra, em face de suas
especificidades.
197.
Agrava tal situação o expressivo valor dos fornecimentos frente ao valor pactuado. Do valor
contratado (R$ 578,7 milhões), 70% (R$ 414,5 milhões) se refere a equipamentos.
198.
Para orçar esses fornecimentos eletromecânicos, a Leme Engenharia (responsável pelo
projeto básico e pelo orçamento) solicitou três cotações dentre empresas especializadas em cada
equipamento, valendo-se dos valores obtidos para elaboração da sua estimativa, sendo que para nem
todas suas solicitações obteve resposta. Não obstante, vale registrar que o preço contratado para os
fornecimentos foi cerca de 9,8% menor que o valor orçado pela Leme Engenharia.
199.
Outras limitações aos trabalhos de auditoria têm relação com a singularidade do objeto.
Trata-se da ampliação e reforma de uma termoelétrica, que comporta não só a montagem dos
equipamentos, mas também a desmontagem e substituição de outros, bem como de fornecimentos
eletromecânicos. Tal complexidade se reflete não só no levantamento de suas quantidades, mas na
formação de seus custos.
200.
Por conta dessa singularidade, não se encontram composições de preços detalhadas de forma
padronizada e de conhecimento comum para tais serviços, a exemplo do que ocorre com serviços de
edificações, rodovias, etc. Normalmente, os preços para serviços de montagem/desmontagem
eletromecânica são obtidos levando-se em conta equipes e percentuais de produtividade frutos da
experiência de cada empresa.
201.
Para estimar o valor de tais serviços, segundo a Leme Engenharia, foram utilizadas taxas de
incidência por categoria profissional de uma equipe com efetivo médio de mão de obra direta
dimensionada a realizar a montagem eletromecânica de uma Usina Termoelétrica. Quanto aos índices
de produtividade, a Leme informou ter adotado os catalogados em seus bancos de dados para serviços
de mesma natureza.
202.
Porém, verifica-se previsão no referido contrato de apropriação de produtividades por parte
de Furnas, como segue o disposto na alínea “ao” da cláusula 8ª (peça 15, p. 10):
Permitir a FURNAS apropriar os índices de produtividade físicos relativos à mão-de-obra e
equipamentos relacionados às atividades no CANTEIRO DE OBRAS, empregados tanto direta,
quanto indiretamente nos SERVIÇOS ora contratados, com ela cooperando nesse sentido.

203.
Não obstante, constata-se que esse dispositivo, apesar de ser discricionário, deve ser aplicado
por Furnas, uma vez que o conhecimento de produtividades reais em contratação na modalidade
integrada é de grande valia para seu banco de dados, já que representa o estado da arte na montagem de
empreendimentos dessa natureza, o que se espera dessa contratação.
204.
Ademais, verifica-se que esse dispositivo deveria ser aplicado tanto por Furnas quanto pelas
empresas do grupo Eletrobras, uma vez que a construção de usinas termelétricas deve se intensificar nos
próximos anos, dada abundância de gás natural que o Brasil terá com a produção de campos de petróleo
do pré-sal, sabidamente ricos em gás natural.
205.
Assim, caberia uma recomendação a Furnas fazer valer o dispositivo “ao” da cláusula oitava
do contrato, visto que será útil às novas formações de preços de futuras obras que a estatal poderá vir a
construir no futuro.
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206.
Cabe ainda salientar que as análises de preços realizadas foram acostadas aos autos como
papéis de trabalho (peça 15, itens não digitalizáveis).
207.
Registra-se que o volume de recursos fiscalizados na presente auditoria alcançou o montante
de R$ 578.672.487,98, referente ao valor original do Termo Contratual 8000010144. Entre os benefícios
alcançados pode-se mencionar o incremento na expectativa de controle, no aprimoramento dos controles
internos da empresa auditada e na potencial inibição de fraudes, ante o incremento da expectativa de
controle. Além disso, registra-se a proposta de benefício potencial decorrente da possível persecução de
prejuízo ao erário no valor histórico de R$ 2,3 bilhões, apontado no Achado III.1 – Gestão Temerária do
empreendimento, cujos fatos e atos de gestão analisados não foram objeto da presente fiscalização.
208.
Por fim, cumpre informar que a relatoria desse processo foi atribuída ao Exmo. Ministro
Augusto Sherman, em observância ao art. 18-A da Resolução-TCU 175, de 25 de maio de 2005, o qual
estabelece que os processos constituídos em razão de fiscalização de obras públicas, ainda que não
incluídos no plano de fiscalização destinado a atender as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
serão sorteados entre os ministros e os ministros-substitutos.
VI. Proposta de encaminhamento
209.

Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

209.1.
realizar a oitiva de Furnas, nos termos do art. 250, Inciso V, do Regimento Interno do TCU,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre:
209.1.1. inteiro teor do achado “gestão temerária do empreendimento” (Tópico III.1), ou seja, diante
do expressivo prejuízo, na ordem de R$ 2,3 bilhões (valor histórico), causado à estatal pelo atraso na
entrada em operação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz oriundo de fatos e atos de gestão que
conduziram a essa situação, de modo que a empresa se manifeste sobre o achado de forma geral, mas
também de forma específica sobre: (i) inadimplência de Furnas com a não entrega da energia contratada
no mercado regulado, e que seria produzida pelo fechamento do ciclo combinado da Usina, cujo dano
potencial foi estimado em R$ 1,63 bilhões no horizonte de 2012 a 2017, além da previsão de dano de
R$ 300 milhões para os anos de 2018 a 2020, até a completa cessação dos efeitos dos atrasos; (ii) dano
de R$ 341 milhões relativos à tentativa fracassada de fechamento do ciclo combinado das UG11 e UG21,
no âmbito do PPT, entre os anos de 2002 e 2008; e (iii) principais causas das falhas apontadas, tais como:
(a) escolha de solução de fechamento do ciclo combinado com equipamentos (turbo geradores a vapor)
ultrapassados (tecnologia da década de 50), depreciados e obsoletos; (b) início das obras sem a garantia
do fornecimento de gás para realização do comissionamento dos equipamentos; e (c) participação de
leilão de venda de energia nova decorrente do fechamento do ciclo combinado, realizado pela Aneel em
2007 e previsão para entrega em 2012, sem a garantia do funcionamento dos equipamentos, que ainda
não estavam comissionados; tendo em vista que esse achado de auditoria poderá dar ensejo à abertura
de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1993.
209.1.2. inteiro teor do achado “estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira deficientes”
(tópico III.2), ou seja, sobre a ausência, nos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira do
fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, de alternativas de projeto que pudessem contemplar
a utilização das caldeiras de recuperação de calor existentes na referida usina, além de verificar possíveis
estudos realizados pela estatal, e seu entendimento a respeito do assunto;
209.2.
promover as oitivas de Furnas e do Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, nos termos
do art. 250, Inciso V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se
manifestem sobre:
209.2.1. inteiro teor do achado “Adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias
contratuais” (tópico III.3), ou seja, considerando proposta de determinação à Furnas para inclusão de
cláusula no Termo Contratual 8000010144 referente à exigência especifica e suficiente, na forma de
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garantia, para a autorização de todas as antecipações de pagamentos previstas no referido contrato, cujo
valor de cobertura deverá ser definido pela referida estatal contratante, após a disponibilização do
cronograma detalhado da contratada referente à eventos concomitantes de itens com previsão de tal
antecipação, tendo em vista a possibilidade de que essa determinação venha a ser proferida por parte
desta Corte de Contas, após análise das mencionadas manifestações;
209.2.2. inteiro teor do achado “critério de medição inadequado” (tópico III.4), ante a possibilidade
de que decisão futura do TCU venha alcançar diretos subjetivos das partes, ou seja, sobre o fato de se
considerar no contrato (Cláusula 34) pagamento de item (Sobressalentes) sem determinação de
quantidades e preços unitários, possibilitando a ocorrência de sobrepreço e consequente
superfaturamento no contrato TC 8000010144;
209.3.
recomendar a Furnas Centrais Elétricas S.A., nos termos do art. 250, Inciso III, do Regimento
Interno do TCU, que:
209.3.1. cumpra o dispositivo contido na alínea “ao” da cláusula oitava do Termo Contratual
8000010144, no sentido de apropriar os índices de produtividade físicos relativos à mão-de-obra e
equipamentos relacionados às atividades no canteiro de obras, empregados tanto direta, quanto
indiretamente nos serviços contratados;
209.4.
dar ciência a Furnas Centrais Elétricas S.A. sobre as seguinte impropriedades com vistas à
adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes:
209.4.1. critério inadequado de habilitação, visto que o item 2.3, alínea “c1”, Seção II, da
Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, estabeleceu que a licitante comprovasse, na fase de habilitação,
em relação aos profissionais detentores de acervo utilizado na qualificação técnica, a existência de
vínculo empregatício, contratual, societário ou de ser seu dirigente, exigência essa que contaria o art. 30,
§ 6º, da Lei 8.666/93, bem como a Súmula TCU 272;
209.4.2. falhas relativas à publicidade da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, pois a alteração da
data da reunião de abertura das propostas de preços foi divulgada em 23/11/2017, de modo intempestivo,
após o transcurso da data originalmente fixada (14/11/2017), situação que caracteriza a não observância
do princípio licitatório da publicidade, nos termos do art. 3º, caput; e art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93;
209.5.
dar ciência do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório, do voto e da
instrução que o fundamentaram, à Furnas Centrais Elétricas S.A., com vistas a subsidiar as respostas às
oitivas e para cumprimento da recomendação proposta.

Secex-MG, 26 de junho de 2018.
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APÊNDICE A - Matriz de Achados
DESCRIÇÃO DO
ACHADO
IGC - Gestão
temerária de
empreendimento.

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
Constatou-se que a condução
do empreendimento, a partir
da intenção do fechamento do
ciclo combinado - da UTE
Santa Cruz, apresentou
diversas falhas, que
culminaram com um dano
inicial estimado em pelo
menos R$ 1,63 bilhão (até
2017), decorrente da
inadimplência de Furnas com
a não entrega da energia
contratada no mercado
regulado, e que seria
produzida pelo fechamento
do ciclo combinado da Usina.
Dentre as principais falhas
apontadas, verificou-se (i)
escolha de solução de
fechamento do ciclo
combinado com
equipamentos (turbo
geradores a vapor)
ultrapassados (tecnologia da
década de 50); (ii) início das
obras sem a garantia do
fornecimento de gás para
realização do
comissionamento dos
equipamentos; (iii)
participação de leilão de
venda de energia nova

OBJETOS
Execução
orçamentária Execução
orçamentária

CRITÉRIO
Constituição
Federal, art.
37, caput

EVIDÊNCIA

CAUSA

Peça 29 - Plano
de Negocio da
UTE Santa
Cruz Relatório
SN.N.001.2017
Peça 30 Contrato de
Fornecimento e
transporte de
gás para UTE
Santa Cruz/RJ Petrobras/CEG
Peça 28 Ofícios de
requisição de
informações/do
cumentos e
respectivas
respostas
Peça 31 Resposta Item
1.3 Of.04102.2018-TCU

deficiência de
controles
internos;
riscos mal
gerenciados que
se
materializaram.

EFEITO
Prejuízos
decorrentes de
atos de gestão
inadequados

ENCAMINHAMENTO
Abertura de Novo
Processo / Apartado
Oitiva
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
decorrente do fechamento do
ciclo combinado, realizado
pela Aneel em 2007 e
previsão para entrega em
2012, sem a garantia do
funcionamento dos
equipamentos que ainda não
estavam comissionados.

IGC - Estudo de
viabilidade técnica e
econômico-financeira
deficiente.

Foram constatadas
deficiências nos Estudos de
Viabilidade Técnica e
Econômica quando da
elaboração do projeto do
atual fechamento do ciclo
combinado da UTE Santa
Cruz, uma vez que não se
verificaram alternativas de
projeto visando o
reaproveitamento das
caldeiras de recuperação
existentes, equipamentos de
vultosos valores, investidos, e
descartados pela
Administração de Furnas.

OBJETOS

CRITÉRIO

Projeto Básico Projeto Básico UTE Santa
Cruz/RJ - Fase 1

Lei
8666/1993,
art. 6º, inciso
IX; art. 12

EVIDÊNCIA

Peça 15 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 1
Peça 16 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 2

CAUSA

deficiência de
controles
internos.
riscos mal
gerenciados que
se
materializaram.

EFEITO

Prejuízos
decorrentes de
estudos de
viabilidade
técnica e
econômicofinanceira
deficientes.

ENCAMINHAMENTO

Oitiva
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA
Peça 17 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 3
Peça 18 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 4
Peça 19 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 5
Peça 20 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 6
Peça 21 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 7
Peça 22 Contrato
8000010144 e

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 8
Peça 29 - Plano
de Negocio da
UTE Santa
Cruz Relatório
SN.N.001.2017
Peça 28 Ofícios de
requisição de
informações/do
cumentos e
respectivas
respostas
Peça 37 - UTE
Santa Cruz Consulta para
cotação
Turbina SST700 e
questionamento
sobre caldeiras
existentes
Peça 38 -

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO

Resposta ao
item 3.2 do
oficio 01102/2018
IGC - Adiantamento
de pagamento sem a
apresentação das
garantias contratuais.

Constatou-se, no cronograma
de eventos de pagamentos,
previsão de antecipação de
pagamentos referentes ao
fornecimento de
equipamentos e materiais
para a implantação do
fechamento do ciclo
combinado da UTE Santa
Cruz. Aliado a isso,
verificou-se que não existe
previsão no termo contratual
8000010144 de cautelas ou
garantias adicionais para
autorização de antecipações
de pagamentos, o que
contraria o disposto no artigo
78, I, da Lei 8.666/93, bem
como jurisprudência
pacificada do TCU.

Contrato Ampliação da
UTE Santa Cruz
- Fase 1

Acórdão
606/2006,
item 9.2.3,
TCU,
Plenário
Acórdão
1726/2008,
item 9.1.1,
Tribunal de
Contas da
União,
Plenário
Acórdão
2262/2011,
Tribunal de
Contas da
União,
Plenário
Acórdão
2225/2014,
item 9.3.1,
Tribunal de
Contas da
União,
Plenário
Acórdão
2402/2017,
Tribunal de
Contas da

Peça 15 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 1
Peça 16 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 2
Peça 17 Contrato
8000010144 e
anexos

deficiência de
controles
internos
riscos mal
gerenciados que
ainda não se
materializaram.

Prejuízos por
pagamentos
antecipados
desprovidos de
garantias.

Determinação a
Órgão/Entidade (Furnas
Centrais Elétricas S.A.)
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO
União,
Plenário
Decreto
93872/1986,
art. 38
Lei
4320/1964,
art. 62; art. 63
Lei
8666/1993,
art. 55; art.
65, inciso II,
alínea c

EVIDÊNCIA
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 3
Peça 18 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 4
Peça 19 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) -

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA
Parte 5
Peça 20 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 6
Peça 21 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 7
Peça 22 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO

eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 8
Peça 23 Ordem de
início da
execução do
Contrato
8000010144
Peça 28 Ofícios de
requisição de
informações/do
cumentos e
respectivas
respostas
Peça 39 - Edital
da
Concorrência
CO.GCM.A.00
029.2017
IGC - Critério de
medição inadequado
ou incompatível com
o objeto real
pretendido.

Constatou-se a existência de
critério de medição e
pagamentos relativo aos
sobressalentes de
fornecimento (cláusula 34 do
contrato), que não
contemplam quantidades e
preços definidos, o que
afronta o princípio da

Contrato Ampliação da
UTE Santa Cruz
- Fase 1

Constituição
Federal, art.
37, caput

Peça 28 Ofícios de
requisição de
informações/do
cumentos e
respectivas
respostas,
folhas 31/34
Peça 36 -

inexistência ou
deficiência de
controles
internos

Aquisições ou
contratações de
equipamentos por
preços maiores
que o de mercado

Oitiva
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

F/I - Critério
inadequado de
habilitação

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
eficiência insculpido no caput
do art. 37 da Constituição
Federal.
Um dos itens que compõe a
planilha de preços
contratados se refere às peças
sobressalentes cujo valor total
apresenta o montante de R$
8,29 milhões, correspondente
a 2% do total de
fornecimentos
eletromecânicos do contrato.

Constatou-se a previsão de
exigência indevida para fins
de qualificação técnicoprofissional no edital da
Concorrência
CO.GCM.A.00029.2017. De
acordo com o item 2.3, alínea
“ c1” , da Seção II, a licitante
deveria comprovar, na fase de
habilitação, em relação aos
profissionais detentores de
acervo utilizado na
qualificação técnica, a
existência de vínculo
empregatício, contratual,
societário ou de ser seu
dirigente (peça 9, p. 15).
Ao se exigir a comprovação
do vínculo dos profissionais

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO

Proposta
Siemens.
Peça 17 Contrato
8000010144 e
anexos
(planilhas de
preços, BDI,
encargos,
eventos de
pagamentos e
cronograma
físicofinanceiro) Parte 3, folha 6
Edital Ampliação da
UTE Santa Cruz
- Fase 1

Lei
8666/1993,
art. 30, § 6º
Súmula
272/2012,
Tribunal de
Contas da
União

Peça 9 Concorrência
CO.GCM.A.00
029.2017 Edital e Anexos
(Parte 1), folha
15

Inobservância/In Risco potencial de Dar ciência (Furnas
terpretação
restrição à
Centrais Elétricas S.A.)
equivocada da
competitividade
legislação
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
já na fase de habilitação, a
Administração não atende ao
prescrito no art. 30, § 6º, da
Lei 8.666/1993, que permite a
comprovação da qualificação
técnico-profissional mediante
a apresentação, pela licitante,
de tão-somente relação
explícita e declaração formal
da disponibilidade do pessoal
técnico especializado
essencial ao cumprimento do
objeto licitado.
Esse tipo de cláusula também
não é aceita pela
jurisprudência do Tribunal,
conforme sintetizada na
Súmula TCU 272, visto que
impõe aos interessados custos
adicionais para participarem
da licitação, de modo prévio a
uma incerta contratação.
Por conseguinte, no intuito de
prestigiar a competitividade
da licitação, a comprovação
do vínculo do profissional
qualificado deve ser exigida
apenas da licitante que se
sagrou vencedora do certame
licitatório, na fase de
contratação, como condição
para a assinatura do
respectivo instrumento
contratual.

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

Edital Ampliação da
UTE Santa Cruz
- Fase 1

Lei
8666/1993,
art. 3º, caput ;
art. 21, § 4º

Peça 7 Publicações
Audiência
Pública e Atos
da
Concorrência
CO.GCM.A.00
029.2017 ,
folhas 12/13
Peça 25 Recurso
Administrativo
Consórcio
Niplan e
Análise de
Furnas - Parte 1

Acompanhamen
to deficiente do
cronograma dos
atos licitatórios
publicados.

EFEITO

ENCAMINHAMENTO

No caso sob exame, em que
pese a exigência de
habilitação indevida, sua
prática não causou qualquer
efeito na condução da
Concorrência
CO.GCM.A.00029.2017. Os
consórcios participantes
atenderam à aludida condição
editalícia, não ocorrendo
inabilitação por sua conta,
razão pela qual entende-se
suficiente propor que seja
dada ciência ao auditado, a
fim de se evitar a reiteração
da impropriedade em futuras
contratações.
F/I - Falhas relativas
à publicidade do
edital de licitação.

Na condução da Concorrência
CO.GCM.A.00029.2017,
constatou-se a publicação
intempestiva da data de
reunião para abertura das
propostas de preços.
Em 3/11/2017, quando da
divulgação do resultado de
habilitação, Furnas também
comunicou que as propostas
de preços das habilitadas
seriam abertas no dia
14/11/2017 (peça 7, p. 13).
Em virtude da interposição de
recurso administrativo pelo
consórcio inabilitado (peças
25/26), tal data foi alterada

Risco de
Dar ciência (Furnas
comparecimento e Centrais Elétricas S.A.)
participação, nos
atos licitatórios,
abaixo do número
potencial.
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
para 24/11/2017.
Ocorre que essa alteração
somente foi publicada em
23/11/2017 (peça 7, p. 12),
véspera da reunião e nove
dias após o transcurso da data
originalmente estabelecida.
Assim, Furnas deixou de
comunicar a modificação da
abertura das propostas antes
de 14/11/2017, hipótese que
manteria os participantes com
informações essenciais e
tempestivas acerca do
desenvolvimento do certame
licitatório.
Da forma como se procedeu,
no período de 15/11/2017 a
22/11/2017, os participantes
não sabiam se havia ocorrido
a reunião previamente
divulgada, tampouco
alteração de sua data, situação
não compatível com o
princípio licitatório da
publicidade, nos termos dos
arts. 3º, caput; e 21, § 4º, da
Lei 8.666/93, ao qual se deve
fiel observância nas licitações
promovidas por Furnas.
Embora a publicação
intempestiva relatada seja
prática ilegal, entende-se que,
no âmbito da Concorrência

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA
Peça 26 Recurso
Administrativo
Consórcio
Niplan e
Análise de
Furnas - Parte 2
Peça 27 Relatórios de
abertura,
homologação,
análise da
proposta de
preços,
habilitação e
designação da
comissão de
licitação
(Concorrência
CO.GCM.A.00
029.2017),
folha 10

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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DESCRIÇÃO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
CO.GCM.A.00029/2017,
revestiu-se de natureza
formal, pois sua ocorrência
não prejudicou de modo
efetivo o acesso à reunião
pública de abertura das
propostas de preços, ou
influenciou o respectivo
julgamento e resultado de tal
licitação. Os dois consórcios
participantes, inclusive o
inabilitado, compareceram ao
evento (peça 27, p. 10).
Tendo em vista esse contexto,
considera-se suficiente propor
que seja dada ciência ao
auditado acerca da
irregularidade cometida, no
intuito de evitar sua
recorrência.

OBJETOS

CRITÉRIO

EVIDÊNCIA

CAUSA

EFEITO

ENCAMINHAMENTO
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APÊNDICE B - Matriz de Responsabilização
Não existem dados cadastrados na matriz de responsabilização.
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APÊNDICE C - Fotos

Visão Geral da UTE Santa Cruz
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Unidades Geradoras 11 e 12 e respectivas Caldeiras de Recuperação, antes do início do Contrato 800001044
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Vista Lateral - Turbo gerador a gás UG11

Vista Lateral - Componentes desmontados - Turbo gerador a vapor
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Casa de máquinas - Turbo gerador a vapor desmontado
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APÊNDICE D - Dados da obra
1. Dados Cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Não
1.1. Execução física, orçamentária e financeira
1.1.1.

Execução física

Data de vistoria: 26/04/2018
Percentual executado: 0,0%
Data do início da obra: 02/04/2018
Data prevista para conclusão: 02/04/2021
Situação na data da vistoria: Não iniciada
Descrição da execução realizada até a data da vistoria:
OS inicial em 02/04/2018.
Fase atual: Premissas do Projeto Executivo / Projeto Executivo
Observações:

1.1.2.

Execução orçamentária e financeira

Valor estimado para conclusão: R$ 578.672.487,98
Valor estimado global da obra: R$ 578.672.487,98
Data base da estimativa: 10/10/2017
Funcional programática: 25.752.2033.3414.0033/2012 - Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica
Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de
Janeiro
Origem

Ano

Lei
Orçamentária

Valores
empenhados

Valores
liquidados

Pagamento de
despesas

Percentual
execução
financeira
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Valores em reais

União
União
União
União
União
União
União

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

1.250.000,00
3.015.000,00
5.955.841,00
75.000.000,00
2.053.099,00
8.110.000,00
13.295.403,00

989.950,00
98.481,00
3.764.811,00
19.588.559,00
1.029.747,00
6.600.581,00
1.749.873,00

989.950,00
98.481,00
3.764.811,00
19.588.559,00
1.029.747,00
6.600.581,00
1.749.873,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Observações:

1.2. Contratos principais
Nº contrato: TC 8000010144
Objeto do contrato:
Contratação por empreitada integral da prestação dos serviços de engenharia (projetos), obras civis,
desmontagem e montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas, treinamentos,
comissionamento e operação assistida, referentes à implantação do Ciclo Combinado da Usina Termoelétrica de
Santa Cruz, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, conforme os requisitos
estabelecidos no Edital de Licitação CO.GCM.A.00029.2017
Data da assinatura: 19/03/2018
Mod. licitação: Concorrência
SIASG:
Código interno do SIASG:
CNPJ contratada: 29.490.371/0001-80
Razão social: Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz
CNPJ contratante: 23.274.194/0001-19
Razão social: Furnas Centrais Elétricas S.A.
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Situação inicial
Vigência: 02/04/2018 a 02/04/2021
Valor: R$ 578.672.487,98
Data-base: 10/10/2017
Volume de serviço:
Custo unitário:
BDI:

Situação atual
Vigência: 02/04/2018 a ...
Valor: R$ 578.672.487,98
Data-base: 10/10/2017
Volume de serviço: 2,042,018
Custo unitário: R$ 283,38
BDI:
Nº/Data aditivoAtual:
Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto:

Observações:

Execução física e financeira:
Data da coleta de dados / vistoria: 26/04/2018
Situação: Não iniciada
Percentual de execução física: 0,0%
Descrição da execução realizada até a data da vistoria:
OS inicial em 02/04/2018.
Fase atual: Premissas do Projeto Executivo / Projeto Executivo
Valores medidos: R$ 0,00
Valores pagos: R$ 0,00
Percentual de execução financeira: 0,00%
Observações acerca da execução física e financeira do contrato:

1.3. Editais
Nº do edital: CO.GCM.A.00029.2017
Objeto:
Contratação por empreitada integral da prestação dos serviços de engenharia (projetos) e obras civis e
montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas, entre outros
UASG:
Modalidade de licitação: Concorrência
Data da publicação: 14/07/2017
Tipo de licitação ou critérios de julgamento: Menor
preço
Valor estimado: R$ 618.973.120,00
Data da abertura da documentação:
10/10/2017
Quantidade de propostas classificadas: 1
Observações:
Duas Licitantes participaram do processo licitatório, sendo que apenas uma foi habilitada.
Proposta Vencedora: R$ 578.672.491,14 (7% de deságio)

1.4.

Histórico de fiscalizações

A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da
fiscalização.
Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)?
Foram observados indícios de irregularidades graves?

2. Deliberações do TCU

2015
Não
Não

2016
Não
Não

2017
Não
Não
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A listagem poderá conter deliberações de processos já encerrados.
Processo de interesse (deliberações até a data de início da auditoria)
Não há deliberações para os processos de interesse até a data de início da auditoria.
Processo de interesse (deliberações após a data de início da auditoria)
Não há deliberações até a emissão desse relatório.
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APÊNDICE E - Achados de outras fiscalizações
Não há achados de outras fiscalizações pendentes de solução ou saneados.
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APÊNDICE F - Achados reclassificados após a conclusão da fiscalização

1.

Achados desta fiscalização

1.1. Não há.
2.

Achados de outras fiscalizações

2.1. Não há.
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APÊNDICE G - Despachos

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de
Energia Elétrica

Processo: 011.210/2018-4
Fiscalização: 102/2018
Objetivo: verificar a conformidade dos
processos de contratação e de execução
por empreitada integral da prestação dos
serviços de engenharia (projetos), obras
civis, desmontagem e montagem
eletromecânica, fornecimento de
materiais, equipamentos e sistemas,
treinamentos, comissionamento e
operação assistida, referentes à
implantação do Ciclo Combinado da
UTE Santa Cruz, localizada no Distrito
Industrial de Santa Cruz, Rio de
Janeiro/RJ

DESPACHO

Manifesto-me de acordo com o Relatório produzido pela equipe de auditoria.

Em 26 de junho de 2018. Encaminhe-se ao secretário.
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Processo: 011.210/2018-4
Fiscalização: 102/2018
Objetivo: verificar a conformidade dos
processos de contratação e de execução
por empreitada integral da prestação dos
serviços de engenharia (projetos), obras
civis, desmontagem e montagem
eletromecânica, fornecimento de
materiais, equipamentos e sistemas,
treinamentos, comissionamento e
operação assistida, referentes à
implantação do Ciclo Combinado da
UTE Santa Cruz, localizada no Distrito
Industrial de Santa Cruz, Rio de
Janeiro/RJ

DESPACHO

Em atenção ao Memorando Circular Segecex 8/2014, e ao disposto na Portaria 280/2010, alterada pela
Portaria-TCU 168/2011, c/c item 9.4. do Acórdão 1.255/2013 – TCU – Plenário, registram-se as
justificativas para o não encaminhamento do relatório para comentários dos gestores. Foram apontados
quatro achados cujas situações encontradas, apesar de serem consideradas graves (IGC), não se
enquadram nos incisos IV e V do § 1º do artigo 117 da Lei 13.473/2017 (LDO 2018). Portanto, o relatório
preliminar não foi submetido a manifestação preliminar da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A, a
qual foram atribuídas as supostas irregularidades. Além disso, entende-se que os esclarecimentos da
Estatal e do consórcio contratado acerca dos achados apontados pela equipe de auditoria poderão ser
trazidos como respostas às oitivas propostas.
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Sendo assim, manifesto-me integralmente de acordo com as propostas formuladas no item 209 e
respectivos subitens do relatório de fiscalização (p. 40-41) e com a fundamentação que lhes deu
sustentação.

Em 2 de julho de 2018. Encaminhe-se ao Gab. do Min. Subst. Augusto Sherman.

_______________________________________________________
Leonardo Felippe Ferreira
Secretário de Controle Externo no Estado de Minas Gerais
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ANEXO A - Deliberações

TC 011.210/2018-4
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.
Responsável: Ricardo Medeiros (778.342.088-53)
Interessado: Congresso Nacional (vinculador)

DESPACHO

Trata-se de auditoria de conformidade (Fiscobras 2018) nas obras de ampliação da Usina
Termelétrica Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade da empresa Furnas
Centrais Elétricas S.A.
2. A fiscalização foi aprovada por meio do Acórdão 2.421/2017-TCU-Plenário e realizada pela
Secex-MG, com apoio de Auditor Federal lotado na SeinfraRodoviaAviação, contando também
com a supervisão de diretor da SeinfraElétrica.
3. Após conclusão dos trabalhos, os autos foram submetidos à SeinfraElétrica, em atendimento
ao item 9.5.1 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário e ao item 9.2 do Acordão 2.421/2017-TCUPlenário, a qual manifestou-se concordância integral com as conclusões e propostas da SecexMG (peça 47).
4. Consoante sintetizado às peças 44, p. 5, e 47, desde 2002, após três tentativas fracassadas de
se realizar a ampliação da UTE Santa Cruz, Furnas realizou a contratação do consórcio formado
pelas empresas Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e Companhia Brasileira
de Projetos e Obras (CBPO) Engenharia Ltda., para execução, por empreitada integral, dos
serviços de engenharia (projetos), obras civis, desmontagem e montagem eletromecânica,
fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas, treinamentos, comissionamento e operação
assistida, referentes à implantação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, incluindo duas novas
caldeiras de recuperação de calor e um turbo gerador a vapor, de forma a adicionar 150 MW de
potência à termelétrica.
5. Segundo relatado pela equipe, com a mencionada ampliação de 150 MW, a UTE Santa Cruz
totalizaria geração de 500 MW. Tal ampliação resulta do emprego do ciclo combinado, onde um
novo gerador de vapor de 150 MW será capaz de recuperar o calor dos gases da exaustão de
turbinas a gás existentes, com isto elevando a eficiência térmica da planta geradora.
6. O referido Contrato 8000010144 foi firmado em 19/3/2018, ao valor de R$ 578,7 milhões,
com prazo de vigência de 36 meses, decorrente de concorrência na qual participou também o
Consórcio formado pelas empresas Niplan Engenharia S.A., Energ Power Ltda. e Promon
Engenharia Ltda., inabilitado em razão da não apresentação da Certidão Negativa de Falência e
Recuperações Judiciais referente à empresa Niplan (peça 27, p. 11-13, item 3.4).
7. A partir dos procedimentos de auditoria, a equipe identificou os seguintes achados: (i) gestão
temerária do empreendimento; (ii) estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira
deficiente; (iii) adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias contratuais; (iv)
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critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido; (v) critério
inadequado de habilitação; e (vi) falhas relativas à publicidade do edital de licitação.
8. Diante da situação descrita, as unidades técnicas propõem a classificação dos quatro
primeiros achados como “Irregularidade grave com recomendação de continuidade” (IGC), a
realização da oitiva de Furnas Centrais Elétricas S.A – achados (i) a (ii) –, da oitiva de Furnas e
do Consórcio contratado – achados (iii) a (iv) – e a expediência de ciência a Furnas Centrais
Elétricas S.A. – achados (v) a (vi) –, além de uma recomendação.
Achado I: Gestão temerária do empreendimento
9. Este primeiro achado remonta a período anterior à contratação das obras de ampliação em
curso, relacionando-se, segundo a equipe de auditoria, a atos de gestão temerários na condução
do empreendimento da UTE Santa Cruz, especialmente na venda de energia elétrica do
empreendimento por Furnas sem, no entanto, implantar tempestivamente a ampliação da usina,
acarretando prejuízos bilionários à estatal com a compra de energia no mercado para honrar com
os contratos celebrados.
10. Adicionado a outros prejuízos diretos, como por exemplo a deterioração de equipamentos
contratados em anos anteriores, mas não implantados por decisões potencialmente equivocadas,
a equipe de auditoria aponta para um prejuízo total, em valores históricos, de R$ 2,3 bilhões,
resultante do seguinte (peça 44, p. 10-11):
“36. Constatou-se que a condução da ampliação da capacidade instalada da UTE Santa Cruz
por Furnas, a partir da implantação de duas novas unidades (turbo geradores a gás) e o correspondente
fechamento do ciclo combinado dessas unidades, apresentou diversas falhas de gestão e de tomada
de decisão, que culminaram com um dano inicial estimado em pelo menos R$ 1,63 bilhão no
horizonte de 2012 a 2017 (peça 31).
37. Esse dano decorre da inadimplência de Furnas com a não entrega da energia
contratada no mercado regulado, e que seria produzida pelo fechamento do ciclo combinado da
Usina, tais como (i) despesa com contratos de compra de energia de terceiros; (ii) perda de receita
contratual; e (iii) despesas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a qual
considera os custos referentes à quantidade atrasada da UTE não coberta por energia adquirida de
terceiros (Vide peça 31, p. 1-3). Além disso, verifica-se que haverá, ainda, um montante de danos de
aproximadamente R$ 300 milhões, para os anos de 2018 a 2020 (previsão de 3 anos de obras) até a
completa cessação dos efeitos dos atrasos.
38. Insta observar ainda um dano de R$ 341 milhões (a valores da época – Consórcio
Fiatengineering-Ivaí), relativos à tentativa, com insucesso, no âmbito do Plano Prioritário de
Termelétricas (PPT), de fechamento do ciclo combinado das unidades geradoras 11 e 21 (ou quinta e
sexta unidades) da UTE Santa Cruz, cujos investimentos foram perdidos, afundados entre os anos
de 2002 e 2008. Somados, os danos, sempre a valores da época (ou seja, não atualizados), se
aproximam da casa de R$ 2,3 bilhões.”
11. Face aos indícios de vultosos prejuízos e à elevada a complexidade dos fatos e atos de gestão
que conduziram a essa situação, considero oportuna a elucidação da situação encontrada na forma
proposta pela equipe de auditoria, pelo que autorizo a realização da oitiva suscitada (peça 44, p.
19, item 90).
Achado II: Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente
12. O segundo achado se refere à deficiência dos estudos de viabilidade técnica para a
contratação da ampliação em curso, que não considerou, segundo a equipe de auditoria,
alternativas para o reaproveitamento das caldeiras de recuperação atualmente existentes na usina.
13. Consoante detalhado pela equipe de auditoria (peça 44, p. 20), o Plano de Negócio da UTE
Santa Cruz (peça 29, p. 5) considerou como alternativas de projeto dois cenários básicos: (i)
Fechamento do ciclo combinado com a solução atual, qual seja, o não aproveitamento das
caldeiras já montadas, a instalação de duas novas caldeiras de recuperação e a instalação de um
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novo turbo gerador a vapor; (ii) Não fechamento do ciclo combinado, ou seja, manter a usina
funcionando com os turbo geradores a gás (U-11 e U-21) operando em ciclo aberto.
14. Assim, tomando por base a celebração de contrato para implantação de usina a ciclo
combinado, teriam sido desconsiderados os equipamentos já montados na tentativa frustrada de
fechamento do ciclo combinado, como as caldeiras de recuperação que foram instaladas em 2008
pelo consórcio Fiatengineering-Ivaí. Segundo a equipe técnica,
“da data de término das caldeiras (2008) até a data de desenvolvimento dos estudos (2016),
transcorreu-se o período de oito anos, no qual esses equipamentos estiveram parados, representando,
pelo curto espaço temporal, uma provável não obsolescência dos mesmos, fato que deveria ter sido
sopesado técnica e economicamente por Furnas em relatório devidamente circunstanciado, o que não
se mostrou na prática, já que a Estatal não apresentou evidências desses estudos.”
15. Além da existência das referidas caldeiras e da sua “provável não obsolescência”, a equipe
de auditoria aponta uma flexibilidade das referidas caldeiras, o que poderia sinalizar pela
viabilidade técnica de aproveitamento.
16. Pelas estimativas preliminares da unidade técnica, em relação às caldeiras de recuperação,
já teriam sido investidos cerca de R$ 340 milhões anteriormente (contrato anterior com o
consórcio Fiatengineering-Ivaí), aos quais seriam acrescidos outros R$ 254 milhões (Contrato
8000010144) – peça 44, p. 21, tabela 3.2.1.
17. Dados os intricados contornos da decisão pela implantação de novas caldeiras e à análise
quanto à viabilidade técnica do possível aproveitamento daquelas já existentes, faz-se mister a
promoção da oitiva na forma proposta pela equipe (peça 44, p. 30, item 132).
Achados III e IV: Adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias contratuais e Critério
de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido
18. A equipe de auditoria constatou, ainda, irregularidades relacionadas às cláusulas, planilha
de eventos de pagamentos e critérios de medição do Contrato 0800010144, os quais permitem o
adiantamento de pagamentos para certos eventos sem garantia contratual e a medição e
pagamentos de serviços de sobressalentes (cláusula 34 do contrato), sem quantidades e preços
definidos, contrariando a legislação e jurisprudência do TCU.
19. Por meio de análise da planilha contratual de eventos e pagamentos descritivos dos itens de
preços (peça 20, p. 18; peça 21; e peça 22, p. 1-10) – listados na Tabela 3.3.1 da peça 44 –
identificou-se a previsão de antecipação de pagamentos associada à ausência de disposição
contratual quanto a cautelas ou garantias específicas para tais antecipações - achado (iii).
20. Tais itens representam, segundo cálculos da equipe de auditoria, R$ 80,73 milhões, ou seja,
13,95% do valor total contratual original. Associado a tal constatação, a equipe aponta que, a
partir do cronograma Físico-Financeiro do contrato (peça 22, p. 11-13), não é possível se saber
a distribuição no tempo ou a forma das referidas antecipações, inviabilizando o cálculo do valor
correto antecipado que deveria ser objeto de garantia.
21. De toda forma, não se observou a adoção de precauções por parte de Furnas no sentido de
se cercar de garantias mínimas suficientes para suportar eventual prejuízo, contrariamente ao
disposto no art. 38 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e à jurisprudência desta Corte,
a exemplo dos Acórdãos 2402/2017, item 9.5.4.5, Acórdão 1.231/2014, item 9.3, 1726/2008,
item 9.1.1, todos do TCU-Plenário.
22. Em outro giro, a equipe de auditoria constatou a existência de critério de medição e
pagamentos relativo aos sobressalentes de fornecimento (cujo valor total apresenta o montante
de R$ 8,29 milhões – correspondente a 2% do total de fornecimentos eletromecânicos), o qual
não contempla quantidades e preços definidos – achado (iv).
23. A cláusula 34 do contrato (peça 17) disciplina esse valor (2%) como limite para as peças
sobressalentes:
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A CONTRATADA, em até 12 (doze) meses após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO,
encaminhará para aprovação de FURNAS, a lista de Peças Sobressalentes contendo quantidades e
preços unitários, suficientes para 02 (anos) de operação comercial. O fornecimento dos sobressalentes
ficará limitado a 2 (dois) % do valor total do fornecimento eletromecânico item 2 - Fornecimento de
Equipamentos e Materiais (USINA), da Planilha de Preços deste TERMO CONTRATUAL. (grifos
acrescidos)
24. Assim, a partir de requisição à estatal, a equipe concluiu que, como as quantidades ou os
respectivos preços unitários de cada peça sobressalente não estão fixados na contratação, a
quantificação dos itens seria seletiva de forma que o valor limite estipulado no contrato pode não
ser suficiente para pagar a totalidade dos sobressalentes necessários para os dois anos.
25. A equipe de auditoria enquadrou ambas as irregularidades como graves com recomendação
de continuidade (IGC), aduzindo que o “bloqueio da execução do contrato suscitaria mais atrasos
na entrega da energia gerada a partir da conclusão do ciclo combinado contratado para a
Termoelétrica”, o que poderia gerar prejuízos maiores que os potencialmente envolvidos na
irregularidade apontada.
26. Endosso as conclusões e a proposta da unidade técnica pela realização da oitiva de Furnas e
do Consórcio contratado.
27. A confluência da antecipação de pagamentos com a ausência de garantias e cautelas
contratuais específicas, sobretudo em cenário de contratações anteriores frustradas, expõe um
importante risco da contratação, devendo ser objeto de apuração por parte desta Corte.
28. Quanto às peças sobressalentes, se, por um lado, sua quantificação prévia à celebração do
contrato representa elevado ônus às partes, por outro, a ausência destes parâmetros representa
significativo risco. Assim, também considero oportuna a realização da oitiva proposta pela
unidade técnica.
Achados V e VI: Critério inadequado de habilitação e Falhas relativas à publicidade do edital de licitação
29. Por fim, ao examinar o processo licitatório que deu origem ao contrato, a equipe de auditoria
identificou falhas decorrentes de critério inadequado de habilitação e da publicidade do edital,
mas que, na opinião dos auditores, não teve o condão de macular o processo e o resultado do
certame, constituindo-se em falhas de menor gravidade, motivo pelo qual foi proposto cientificar
Furnas das impropriedades.
30. A equipe de auditoria destacou o item 2.3, alínea “c1”, da Seção II do edital, o qual exige,
para fins de qualificação técnico-profissional, que a licitante comprovasse em relação aos
profissionais detentores de acervo utilizado na qualificação técnica, a existência de vínculo
empregatício, contratual, societário ou de ser seu dirigente (peça 9, p. 15) – achado (v).
31. Tal exigência, na fase de habilitação, em princípio descumpre o prescrito do art. 30, § 6º, da
Lei 8.666/1993, que permite a comprovação da qualificação técnico-profissional mediante a
apresentação, pela licitante, de tão-somente relação explícita e declaração formal da
disponibilidade do pessoal técnico especializado essencial ao cumprimento do objeto licitado,
além de dissonante da Súmula TCU 272, visto que impõe aos interessados custos adicionais para
participarem da licitação, de modo prévio a uma incerta contratação.
32. Não obstante, consoante pondera a unidade técnica, ambos os consórcios participantes da
licitação teriam atendido à aludida condição (subitem 3.3.1, peça 27, p. 12), além do que não
houve impugnação de outros licitantes ou potenciais interessados relativamente a esse ponto
(subitem 2.1, peça 27, p. 11), tampouco questionamentos sobre o tema na Audiência Pública
realizada (peça 41).
33. Assim, perfilho-me à conclusão da unidade técnica de que se trata de impropriedade não
revestida de gravidade.
34. Além da falha relacionada à habilitação, a equipe de auditoria identificou impropriedade
relacionada à fase externa da Concorrência em epígrafe – achado (vi) –, cujo excerto permitome transcrever para fins de clareza (peça 44, p. 36-37):
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“179. Em 3/11/2017, quando da divulgação do resultado de habilitação, Furnas também
comunicou que as propostas de preços das habilitadas seriam abertas no dia 14/11/2017 (peça 7,
p. 13). Em virtude da interposição de recurso administrativo pelo consórcio formado pelas empresas
Niplan, Energ Power e Promon, inabilitado por não ter atendido exigências constantes na alínea ‘c’
do subitem 2.2 da Seção II e alínea ‘a’ do subitem 2.5 da Seção II, ambos do edital (peças 25/26), tal
data foi alterada para 24/11/2017.
180. Ocorre que essa alteração somente foi publicada em 23/11/2017 (peça 7, p. 12),
véspera da reunião e nove dias após o transcurso da data originalmente estabelecida. Assim, Furnas
deixou de comunicar a modificação da abertura das propostas antes de 14/11/2017, hipótese que
manteria os participantes com informações essenciais e tempestivas acerca do desenvolvimento do
certame licitatório.
181. Da forma como se procedeu, no período de 15/11/2017 a 22/11/2017, os
participantes não sabiam se havia ocorrido a reunião previamente divulgada, tampouco
alteração de sua data, situação não compatível com o princípio licitatório da publicidade, nos termos
dos arts. 3º, caput; e 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, ao qual se deve fiel observância nas licitações
promovidas por Furnas.” (grifou-se)
35. De forma similar ao achado (v), a equipe de auditoria ponderou que tal falha não estaria
revestida de gravidade, na medida em que os dois consórcios participantes da licitação, inclusive
aquele inabilitado, compareceram ao evento (peça 27, p. 10).
36. No que se refere às propostas de ciência referente a estes dois achados, dada a realização das
medidas saneadoras referentes aos achados (i) a (iv), para melhor andamento da marcha
processual, entendo conveniente remeter a análise quanto ao cabimento daquelas propostas para
o exame de mérito dos presentes autos. Igualmente deve se proceder em relação à proposta de
recomendação referente à apropriação de índices de produtividade físicos relativos à mão-deobra e equipamentos relacionados às atividades no canteiro de obras (peça 44, p. 41, item
209.3.1).
37. Destaque-se que não houve submissão do relatório de auditoria a comentários dos gestores
de Furnas, na medida em que as “situações encontradas, apesar de serem consideradas graves
(IGC), não se enquadram nos incisos IV e V do § 1º do artigo 117 da Lei 13.473/2017 (LDO
2018)” - peça 44, p. 37, item 184; peça 46.
38. Por fim, endosso a sugestão da SeinfraElétrica pela assunção da responsabilidade de
instrução deste processo, sem prejuízo de participação da Secex-MG, dada o conhecimento
estrutural daquela unidade sobre o setor elétrico e sua visão sistêmica sobre os investimentos em
ativos de energia elétrica do grupo Eletrobrás.
À SeinfraElétrica.
Brasília, 27 de julho de 2018.
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