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PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) 

 
 

EXERCÍCIO 2017 
 
 
I – INTRODUÇÃO 
 

A Unidade de Auditoria Interna da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, consoante 
disposição contida no § 6º, do art. 15 do Decreto no 3.591, de 6/9/2000, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002, apresenta opinião sobre a Prestação de Contas 
Anual correspondente ao exercício 2017, em observância à IN/TCU n º 63, de 01 de setembro de 
2010, e nº 72, de 15 de maio de 2013, das Decisões Normativas TCU nºs 161, de 01 de novembro 
de 2017, e 163 de 06 de dezembro de 2017 e da Portaria TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018. 

 
 

II – PARECER DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES E DOS RESULTADOS QUE FUNDAMENTARAM A 
OPINIÃO 
 
a) Regularidade dos procedimentos licitatórios e da execução dos convênios 
 

Os processos licitatórios constituem-se em etapa fundamental no processo de aquisição e de 
contratação de bens e serviços necessários ao apoio das atividades meio e fim da EPE. Dessa forma, 
faz-se necessária a avaliação dos controles aplicados pelo setor de Licitações da empresa, buscando-
se identificar possíveis fragilidades, assim como recomendar melhorias visando o aprimoramento 
contínuo do processo.  

 
No início de exercício de 2017 a Auditoria Interna concluiu o Projeto Programado nº 

12/2016 – Auditoria de Acompanhamento dos Processos de Convênios e Licitatórios da EPE, com a 
finalidade de avaliar a conformidade dos processos de aquisição e contratação da Empresa.  

 
Foram observados os controles adotados nos processos licitatórios, automatização das 

atividades, observância da legislação vigente, bem como aspectos ligados à segregação de funções 
na área de licitações.  

 
Assim como em anos anteriores, após nossas análises, pudemos constatar que a área de 

Licitações (LIC) da Superintendência de Recursos Logísticos (SRL), observa os principais 
regramentos que tratam o tema das aquisições, bem como as jurisprudências exaradas pelo Tribunal 
de Contas da União em seus Acórdãos. É importante ressaltar, inclusive, o comprometimento e 
profissionalismo por parte dos colaboradores do setor no desempenho de suas atividades. A 
necessidade de capacitação dos profissionais da unidade deve ser entendida como de natureza 
contínua, conforme já indicado pelos órgãos de controle em suas manifestações. 

 
Ainda diante deste contexto, como forma de aperfeiçoamento dos controles existentes, foi 

observada a necessidade de maior automatização de processos, apesar dos avanços e progressos 
obtidos a partir do uso de planilhas de controle.  
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Além disto, foi verificada a necessidade de complementação das informações e 

funcionalidades na publicação de Editais de Licitação e dos Contratos no site da EPE. 
 
Em relação aos projetos no âmbito do Termo de Cooperação Técnica com o Ministério de 

Minas e Energia para operacionalização de ações pertinentes ao desenvolvimento de Projeto de 
Assistência Técnica denominado Projeto Meta, constatamos que os controles são efetuados de 
forma satisfatória, destacando-se o comprometimento e organização do profissional envolvido no 
processo. Entretanto, foi observado que apenas um colaborador exercia esse controle sobre as 
etapas do processo de licitação, sendo necessária a inclusão e capacitação de outros profissionais 
para o exercício dessas atividades, em observância ao princípio da segregação de funções.  

 
No tocante à aplicação dos critérios de sustentabilidade ambiental nos processos licitatórios, 

constatamos que os Termos de Referência elaborados pela TIC/SRL possuem, quando possível, os 
critérios ambientais.  

 
Assim, considerando, ainda, os trabalhos realizados e o processo de assessoramento 

continuado à gestão observamos que os procedimentos e rotinas internas atendem satisfatoriamente 
às disposições legais, sendo constatada a sua regularidade. Identificamos a correta instrução 
processual, especialmente na justificação dos orçamentos e preços que servem de base aos 
processos de licitação. Observou-se a devida segregação de funções nas áreas de contratação e 
gestão de contratos, bem como desconcentração do processo decisório e a observância do Guia de 
Competências da Empresa. 

 
No exercício de 2017 não houve execução de convênios. Não foram firmados instrumentos 

dessa natureza no mencionado período. 
 
Ressalta-se apenas a execução do Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a União, 

por intermédio do MME, e a EPE assinado em 2013 (Termo de Cooperação MME/EPE nº 
001/2013), cuja contratação ocorrida no âmbito do mesmo no período de 2017 (Contrato nº CT-
EPE-004/2017 - Prestação de Serviços Técnicos Especializados - Análise da Eficiência Energética 
em Segmentos Industriais Selecionados - Valor do Contrato: R$ 1.366.995,79) está programada 
para análise da Auditoria Interna conforme PAINT/2018, a ser realizada por meio do Projeto 
Programado nº 07/2018.  

 
 
b) Recomendações/orientações expedidas pela Auditoria Interna 
 

Verificamos que as recomendações/orientações expedidas por esta Auditoria Interna no 
período em análise foram objeto de ações com vistas ao seu atendimento. Em alguns casos houve a 
necessidade de ações complementares e outras análises, que ensejaram a concessão de prazo 
adicional para seu atendimento. As peças de análise do atendimento das recomendações da 
Auditoria Interna estão relatadas nas seguintes Notas Técnicas emitidas ao longo do exercício: 

 

� Nota Técnica-02-2017-AJ-PP-01-2016-SRL_CI_06-04-17; 

� Nota Técnica-03-2017-AJ_PP-04-2015-PP-06-2014-UHE_BemQuerer; 

� Nota Técnica-04-2017-AJ-PP-08-2015- SRL-08-03-17 e SRF-30-06-16; 
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� Nota Técnica-05-2017-AJ-PP-10-2015-SRL-CI-18-10-2016; 

� Nota Técnica-06-2017-AJ-PP-09-2015-STI-email 31-03-17; 

� Nota Técnica-07-2017-AJ-PP-12-2015-SRF-CI-14-06-17; 

� Nota Técnica-09-2017-AJ-PP-08-2016--SEG-20-06-17; e 

� Nota Técnica-12-2017-AJ-PP-04-2016-SRF-14-03-17 

 
 

c) Determinações/recomendações expedidas pelo TCU e pelos órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal 
 
 

No exercício de 2017, os pedidos de informações e as determinações/recomendações 
expedidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU foram tempestivamente atendidos pela EPE. As 
ações que se encontram em andamento, relativas ao atendimento de recomendações e/ou 
determinações oferecidas por meio de Acórdãos encontram-se destacadas no capítulo específico do 
Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do exercício de 2017. 

 
 
As demandas e solicitações de informações expedidas pela Controladoria Geral da União – 

CGU no exercício de 2017 também foram regular e tempestivamente atendidos pela EPE. 
Adicionalmente houve o acompanhamento das ações para atendimento das recomendações da CGU 
realizadas por meio do Sistema Monitor daquela Controladoria Geral da União, cujos resultados 
estão consignados no capítulo específico do Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do 
exercício de 2017. 
 
 
d) Decisões ou recomendações dos Conselhos de Administração e Fiscal 
 

As decisões e/ou recomendações dos conselhos de Administração e Fiscal são objeto de 
acompanhamento sistemático realizado pela Secretaria Geral da EPE, sendo feito o monitoramento 
e atendimento na reunião seguinte àquela em que são proferidas. No exercício de 2017 não foram 
observadas quaisquer pendências de atendimento. 
 

 
II – OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 
a) Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 

escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da 
unidade jurisdicionadas (UJ); 

 
A Auditoria Interna é área vinculada ao Conselho de Administração, nos termos do 

parágrafo único do art. 121, capítulo XIII – Das Unidades de Governança - do Estatuto Social da 
Empresa, aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, em 13 de dezembro de 2017. 
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O titular da Auditoria Interna é o Auditor Interno, que exerce sua função em regime de 

tempo integral, e tem nível de hierarquia administrativa equivalente ao de Superintendente, 
conforme definido no Regimento Interno da EPE. 

 
A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular da Auditoria Interna é 

submetida, pelo Presidente, à aprovação do Conselho de Administração nos termos do Regimento 
Interno da EPE, e encaminhada para aprovação da Controladoria-Geral da União, em conformidade 
com o § 5º ao artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000 e observando-se os procedimentos determinados 
anteriormente pela Portaria CGU nº 915/2014, e atualmente pela Portaria CGU nº 2.737/2017. 

 
É exigido como requisito básico para nomeação ao cargo de titular da Auditoria Interna a 

conclusão de curso de nível superior, além de comprovada experiência e competência para o seu 
exercício. 

 
A força de trabalho em 31/12/2017 era de 1 (um) Auditor Chefe de Auditoria (Auditor 

Interno) e 2 Analistas de Gestão Corporativa (Auditores). 
 

b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UJ identificarem, 
evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos 
inerentes aos processos relevantes; 

A partir dos exames realizados observamos que o sistema de controle interno da EPE 
apresenta um nível de maturidade intermediário, conforme relatamos a seguir considerando os 
componentes que o integram. 

  
No componente Ambiente de Controle, cabe observar que a Empresa vem evoluindo em 

relação às práticas recomendadas, conforme segue: 
a) Integridade pessoal e profissional - os valores éticos da direção e do quadro de 

Pessoal são traduzidos no Código de Ética Profissional da EPE, aprovado em 27 de 
março de 2012, nos termos da RD nº 05/240ª. onde são traduzidas as normas de 
conduta a serem obedecidas por todos os profissionais do quadro permanente da 
Empresa, os ocupantes de cargos em comissão, os profissionais ou os servidores 
requisitados ou os cedidos de outros órgãos públicos, os profissionais de empresas 
prestadoras de serviços para a EPE, as pessoas físicas prestadoras de serviços à EPE, 
os estagiários e todos aqueles, de forma individual ou coletiva, que, por força de lei, 
contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviços à empresa, sejam de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição 
financeira, direta ou indiretamente determinam as preferências e juízos de valor da 
alta administração. Destaca-se em 2017 as ações adotadas para a implementação do 
Programa de Integridade da EPE, com a criação de área própria e designação de 
responsável por conduzir área de Governança, Riscos, Integridade e Controles 
Internos, sob a responsabilidade direta do Presidente da Empresa, e a assinatura de 
termo de parceria com a Controladoria Geral da União – CGU, que orientará a 
elaboração e implantação do referido Programa de Integridade. Nesse sentido foram 
realizadas oficinas de capacitação, ministrada pela CGU para os colaboradores da 
EPE, e foram, também, aprovados os Regimentos Internos dos Comitês Estratégico e 
Executivo de Governança, Riscos e Controles Internos, bem como do Comitê 
Executivo de Gestão Estratégica, além de finalizada a minuta da Norma de Gestão de 
Riscos e realizado o Seminário “É Tempo de Gestão de Riscos” de modo a 
disseminar a cultura de Gestão de Riscos na Empresa. 
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b) Competência - os profissionais da EPE possuem nível de conhecimento e 
habilidades necessárias para assegurar uma atuação ordenada, ética, econômica, 
eficaz e eficiente. Em que pese a Empresa ter passado por momento crítico de 
dificuldades financeiras e orçamentárias houve, em 2017, grande esforço da 
administração para o fortalecimento de uma cultura de capacitação, com destaque 
para a realização de eventos corporativos. A partir de janeiro de 2017 foi implantado 
evento intitulado “Café na EPE” cujo principal objetivo é a organização de encontros 
internos para o compartilhamento de conhecimentos técnicos entre os profissionais 
da Empresa especialistas nas mais diversas áreas de conhecimento. 

 
c) Perfil dos superiores – A direção da EPE tem a sua filosofia e o seu estilo gerencial 

devidamente formalizados em um conjunto de políticas que refletem a atitude 
estabelecida pela alta administração. Foi desenvolvido espaço centralizado na 
Intranet da Empresa para a divulgação dos instrumentos normativos aprovados e da 
Estrutura Normativa da EPE; equipe interna da Empresa conduziu a elaboração e 
aprovação da Norma de Capacitação e desenvolveu normas relacionadas aos temas 
de: pessoal, administração geral, patrimônio, licitação e contratos que estão na fase 
de revisão pelas áreas responsáveis. 

 
d) Estrutura organizacional: visando fortalecer o seu ambiente de controle, a EPE 

realizou o levantamento de informações nas áreas de negócio para a readequação do 
documento de macrovisão da Empresa. Não obstante ainda se encontra pendente de 
conclusão o Projeto CEDOC. Em 2017 foram intensificados estudos para a 
explicitação e a definição das autoridades e responsabilidades de cada uma das áreas, 
sendo hoje praticado o estabelecido no “Guia de Competências” aplicável às 
Licitações e às Contratações pertinentes a Obras e Serviços, Compras e Alienações, 
realizadas pela Empresa; Está em andamento o projeto de implantação do Regimento 
de Licitações e Contratos, o que vai ao encontro da Lei nº 13.303/2016 (Lei de 
Responsabilidade das Empresas Estatais). 

 
e) Políticas e práticas de recursos humanos: a EPE possui a sua “Política de Gestão 

de Pessoas”, que estabelece orientações gerais sobre as práticas de Gestão de Pessoas 
para o apoio ao cumprimento da sua Missão e o alcance da Visão da Empresa; por 
ser uma empresa pública a forma de contratação se dá por meio de concurso público 
e o desenvolvimento se dá em consonância com o estabelecido na Norma de 
Capacitação que orienta as ações destinadas a treinar e/ou desenvolver os 
conhecimentos, habilidades e/ou atitudes que habilitem os profissionais para o 
desempenho das atribuições atuais ou novas responsabilidades; Anualmente é 
elaborado o Plano de Capacitação da EPE, tendo em vista fundamentar a inclusão 
dos respectivos eventos necessários ao aperfeiçoamento e desenvolvimento funcional 
em acordo com as atividades desenvolvidas pelos técnicos nas atividades das áreas 
de competência. 

 
 
Em que pese o fato da estrutura organizacional ser considerada apropriada à natureza das 

atividades da Empresa, a conclusão do Projeto Estruturar o Cento de Documentação (CEDOC) em 
suas três frentes (Gestão de Processos, Gestão Documental e Sistema Normativo) é de suma 
importância para o aprimoramento dos controles internos da EPE. 
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O Projeto tem por objeto a normatização da instrução processual, o aperfeiçoamento o 

tratamento da documentação, o mapeamento de processos e a elaboração de sistema normativo, que 
institucionalizarão os procedimentos internos. Foi estruturado em três frentes: criação e implantação 
da plataforma de gestão documental e operação do Centro de Documentação; implantação da 
plataforma de gestão de processos; e elaboração e implantação do sistema normativo. 

 
Duas frentes do Projeto (gestão documental e gestão de processos) ainda não foram 

concluídas. Não houve a elaboração de normativos internos visando à padronização da instrução 
processual, no qual devem ser contemplados todos os critérios, responsabilidades e procedimentos 
relacionados à gestão de documentos arquivísticos, incluindo as fases de criação, tramitação, uso, 
organização, recuperação e destinação final dos documentos. Também não houve a implantação de 
controle sistemático dos trâmites internos dos processos. 

 
O citado Projeto ainda não progrediu no ritmo desejável. Houve dificuldades orçamentárias 

e de relacionamento com os prestadores de serviço contratados para o desenvolvimento das 
atividades de consultoria. A EPE foi obrigada a alocar, de forma emergencial, pessoal próprio e sem 
qualquer treinamento para manter o atendimento às demandas do protocolo; iniciou, de forma 
precária, a autuação de processos administrativos convencionais relacionados aos temas: 
pagamento, aplicação de penalidades, licitação, sindicância, prestação de contas e processo 
administrativo disciplinar; a Empresa identificou o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, 
solução tecnológica utilizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP no 
projeto de Processo Eletrônico Nacional, como uma ferramenta importante e adequada para 
suportar a gestão documental da Empresa; Assim, solicitou ao MP a cessão da ferramenta SEI. Por 
questões alheias aos esforços da empresa, a cessão da ferramenta não foi efetivada no exercício de 
2017 (questões burocráticas do MP). Além disso, está em elaboração o Manual de Redação Oficial 
da EPE. 

 
Quanto ao componente Avaliação de Risco, a Empresa implantou uma unidade com a 

responsabilidade para proceder ao diagnóstico de risco envolvendo os macroprocessos, inclusive 
quanto aos níveis de riscos operacionais. Nesse sentido foi aprovada pelo Conselho de 
Administração em 16/12/2016, conforme DCA 02/146ª, a sua Política de Gestão de Riscos e a 
Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade. 

  
No componente Procedimento de Controle, em que pese o Regimento Interno estabelecer as 

responsabilidades e competências das diversas áreas da Empresa, e o Guia de Competências 
estabelecer os principais níveis de hierarquia das operações de compras e aquisições, os processos 
necessários a verificação, conciliação e supervisão direta apresentam oportunidade de melhorias nas 
áreas de Recursos Humanos, contabilidade e Administração de Contratos devido principalmente a 
falta de sistemas corporativos automatizados, como por exemplo, sistema de fiscalização e 
administração de contratos, sistema de apropriação e acompanhamento da Folha de Pagamentos, e 
sistema de contabilidade. A Empresa está ciente desses pontos de atenção e vem atuando para a sua 
superação, tendo concluído as ações para a internalização da Folha de Pagamentos e da 
Contabilidade, bem como criado área especialmente destinada ao controle e acompanhamento dos 
contratos administrativos. Positivamente destaca-se a mencionada aprovação da Política de 
Controles Internos e de Conformidade e os trabalhos de implementação de funcionalidades do 
sistema TOTVS e da ferramenta SEI do Governo Federal, além do sistema SCDP relativo a emissão 
de diárias e passagens no âmbito da EPE. 
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No componente Informação e Comunicação, em que pese a adoção de prática para 

divulgação e tratamento das informações, e a disponibilização na página eletrônica da EPE (internet 
e intranet) de uma gama de informações, observa-se a ausência de um instrumento específico para 
avaliar se a comunicação interna foi adequada e eficiente, bem como se os mecanismos gerais de 
controle foram percebidos por todos os empregados. A Empresa deve adotar ações com a finalidade 
de ampliar o conhecimento dos mecanismos gerais de controle instituídos, e de conscientizar todo o 
corpo administrativo das suas respectivas responsabilidades. Esforços vêm sendo destinados, com a 
adoção de uma comunicação institucional interna regular com destaque para o Boletim 
Administrativo, que divulga as principais decisões de Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração, e do informativo “Boletim das Superintendências” dedicado a informar a todos 
sobre tudo o que acontece nas Superintendências da EPE, promovendo a transparência e a interação 
entre as áreas. 

 
A Empresa possui código de ética, o qual se encontra disponível em seu sítio eletrônico. 

Houve a designação de Comissão de Ética, e a sua composição está devidamente informada no site; 
foi criada a Ouvidoria da EPE e implementado o canal de denúncias em seu sítio eletrônico, 
disponibilizado em http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-
social/ouvidoria.  

 
Assim, entendemos que os controles internos adotados nos níveis de atividades, nas áreas de 

gestão de bens e serviços, gestão de recursos humanos e gestão patrimonial, embora permitam o 
acompanhamento pelas respectivas áreas, necessitam de melhorias. Objetivando contribuir para a 
evolução contínua dos processos, a Auditoria Interna apresentou proposições para a elaboração de 
sistemas informatizados relacionados às atividades das mencionadas áreas. 

 
Não obstante, esse conjunto de boas práticas adotadas permite aferir que os controles 

internos administrativos da EPE possuem razoável capacidade de identificarem, evitarem e 
corrigirem falhas e irregularidades, bem como minimizarem possíveis riscos. 

 
 

c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 
recomendações da auditoria interna e informações sobre a existência ou não de 
sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos 
trabalhos da auditoria interna 

Após a emissão dos Relatórios de Auditoria é realizada a remessa dos mesmos por correio 
eletrônico para os respectivos responsáveis, Superintendentes e Diretores das áreas, indicando-se os 
pontos de auditoria e as recomendações com indicação das providências a serem adotadas, 
estabelecendo-se prazo para os mesmos se manifestarem. 

 
Periodicamente é realizado “follow up” das recomendações emitidas nos relatórios de 

auditoria, de forma a verificar o andamento das providências adotadas pelas áreas, necessárias à 
regularização dos pontos identificados durante a realização dos respectivos projetos de auditoria, 
observados os prazos que foram oferecidos. Desse acompanhamento é realizada análise das 
manifestações e das providências adotadas, emitindo-se Notas Técnicas com o resultado das 
análises e emissão de posicionamento sobre o atendimento ou não das respectivas recomendações. 

 
Para as recomendações não atendidas ou aquelas atendidas parcialmente são oferecidas 

novas orientações e prazos, efetuando-se o “follow up” até o encerramento definitivo da pendência. 
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A Auditoria Interna planejou automatizar o acompanhamento dos trabalhos realizados a 

partir da aquisição ou desenvolvimento interno de um sistema de monitoramento dos resultados. 
Para consecução desse objetivo foram realizados estudos com vistas a viabilizar a implantação de 
um sistema de informação capaz de integrar as atividades e trabalhos de auditoria. 

 
Assim, foi projetada a identificação de solução para implantação pretendida de ser efetivada 

no exercício de 2018. Além de reservar recurso orçamentário para essa finalidade, foram realizadas 
pesquisas, sendo finalmente identificada a solução denominada “SIAUDI”, Sistema de Auditoria 
Interna desenvolvido e de propriedade da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, a qual 
foi disponibilizada de forma gratuita no portal de software público, e para a qual estão sendo 
concentrados esforços de avaliação de sua pertinência para implantação no ambiente tecnológico da 
EPE. 

 
 

d) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 

 
A Auditoria Interna se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações, mediante a remessa dos Relatórios por meio magnético, bem 
como pelo acompanhamento periódico acima descrito, além de apresentação trimestral de sumário 
gerencial para a Diretoria Executiva, para o conselho Fiscal e para o Conselho de Administração. 

 

e) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados 
decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta 
gerência 

 
A Auditoria Interna participou em 2017 de todas as reuniões de Diretoria Colegiada e dos 

Conselhos de Administração e Fiscal e quando da ocorrência de riscos elevados os administradores 
são informados imediatamente sobre os mesmos. 

 
Cumpre destacar que até a presente data não foram identificados riscos críticos que 

carecessem de especial atenção e interferência da Alta Administração. 
 
Com vistas ao fortalecimento da avaliação de riscos no âmbito da EPE, estão sendo 

realizados estudos das Normas Internacionais de Auditoria Interna – IPPF/IIA e do COSO ICIF 
2013 e promovendo-se a capacitação dos Auditores por meio de eventos internos e externos com 
vistas a elaboração de metodologia para aplicação de técnica apropriada quando da execução do 
PAINT. Pretende-se adotar a metodologia da Autoavaliação de Controles nos processos auditados. 

 

f) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da auditoria interna do 
exercício de referência das contas; 

 
Sobre a realização do plano de trabalho da Auditoria Interna no exercício de 2017 

apresentamos as seguintes informações: 
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De acordo com o PAINT/2017, aprovado pelo Conselho de Administração da EPE, e 

considerando o saldo de auditorias pendentes de 2016, foram realizados trabalhos de auditoria 
conforme segue: 

 
Trabalhos de Auditoria Previstos: 
 
Foram previstos 07 (sete) projetos de auditoria no PAINT/2017, conforme relacionados a 

seguir: 

1. PP-01/2017 - Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência 
Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 
Seguridade; 

2. PP-02/2017 - Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2016; 

3. PP-03/2017 - Auditoria de acompanhamento do contrato de locação do imóvel - 
Escritório central da EPE – Contrato nº CT-EPE-019/2015 – Processo nº 
DL.EPE.022/2015 – Caixa de Previdência dos Funcion. Banco do Brasil – PREVI; 

4. PP-04/2017 - Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do Ativo Imobilizado 
da EPE e da execução do Contrato relacionado à prest. serv. de contabilidade e 
confecção de folha de pagamento – Contrato nº CT-EPE-002/2013 – Processo nº 
PE.EPE.024/2012 – Domínio Contabilidade Ltda.; 

5. PP-05/2017 - Auditoria de acompanhamento dos Contratos vinculados a formação 
das bases de dados de preços dos gasodutos: Contrato nº CT-EPE-005/2016 – 
Processo nº PE.EPE.021/2015 e Contrato nº CT-EPE-023/2016 – Proc. nº 
PE.EPE.010/2016 – Viena Empreendimentos Ltda.; 

6. PP-06/2017 - Auditoria de acompanhamento da utilização do software MATLAB. 
Contrato nº CT-EPE-016/2016 – Processo nº IN.EPE.005/2016 – Opencadd 
Advanced Technology Comércio e Serviços Ltda.; 

7. PP-07/2017 - Realizar Planejamento Integrado de Geração e Transmissão – 
Auditoria Operacional da Atividade Fim; 

 
Quantitativo de auditorias realizadas ref. ao PAINT/2017 mais as auditorias pendentes do 
PAINT/2016: 

Projetos 
Realizados 

Área Meio Área Fim Totais 
Planejados 08 05 13 
Especiais / Não 
Programados 

01 01 02 

Totais 09 06 15 
 
Quantitativo de Relatórios / Notas Técnicas emitidas: 
 

Projetos 
Realizados 

Área Meio Área Fim Total 
Planejados 13 05 18 
Especiais / Não 
Programados 

01 01 02 

Totais 14 06 20 
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Trabalhos de Auditoria Realizados: 
 

Foram realizados em 2017 os Projetos Programados a seguir relacionados: 
 

 
Projeto 

 
Assunto 

 
PP-04/2016 

 
Auditoria de Retenções e Recolhimento de Tributos na EPE 

 
PP-06/2016 

 

Auditoria de Acompanhamento da Execução do Contrato CT-EPE 019/2015 – Serv. Téc. para 
Elaboração dos Estudos do Componente Indígena (ECI) da UHE Castanheira – MRS Estudos 
Ambientais Ltda. 

PP-07/2016 Auditoria de Acompanhamento da Execução do Contrato CT-EPE-25/2014  – Ref. à 
Disponibilização de Novas Versões de Softwares de Gestão Utilizados pela EPE- TOTVS SA. 

PP-08/2016 Auditoria de Acompanh.da Execução do Contr. CT-EPE-09/2015 - Relacionado ao Banco de 
Dados do Sistema Informatizado de Elaboração e Análise de Orçamento de Obras Civis de 
Usinas Hidrelétricas (SISORH) – Fundação Getúlio Vargas – FGV 

PP-10/2016 Auditoria de Acompanhamento do Contrato Relacionado ao Desenvolvimento das Atividades 
de Logística da EPE - Contrato CT-EPE-17/2015 – Kantro Serv. Terceirizados Ltda. ref. a 
Serviços Gerais 

 
PP-12/2016 

 

 
Auditoria de Acompanhamento dos Processos de Convênios e Licitatórios da EPE 

 
PP-01/2017 

 

 
Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência Complementar Eletros. 

 
PP-02/2017 

 

 
Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2016 

PP-03/2017 Auditoria de Acompanhamento do Contrato de Locação do Imóvel - Escritório central da EPE – 
Contrato nº CT-EPE-018/2015 – Processo nº DL.EPE.022/2015 – Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI 

 
PP-05/2017 

Auditoria de Acompanhamento dos Contratos vinculados à formação das bases de dados de 
preços dos gasodutos: Contrato nº CT-EPE-005/2016 – Processo nº PE.EPE.021/2015 e 
Contrato nº CT-EPE-023/2016 – Proc. nº PE.EPE.010/2016 – Viena Empreendimentos Ltda. 

 
PE-01/2017 

 

 
Avaliação de limites de Remuneração dos Dirigentes da EPE – 2016-2017 

 
Ressalta-se que em 2017 foram realizados 6 (seis) Projetos pendentes relativos ao 

PAINT/2016: PP’s nº 04/2016; 06/2016; 07/2016; 08/2016; 10/2016; e 12/2016 conforme acima 
listados. 

 
Foram ainda realizadas as análises de justificativas / acompanhamento da implementação 

das recomendações dos relatórios da Auditoria Interna, a seguir relacionados: 
 

Projeto Assunto Nota Técnica 

AJ-PP-
01/2016 

Análise do atendimento das recomendações do Relatório de Auditoria referente ao 
PP-01/2016-AIN/EPE – Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência 
Complementar ELETROS. 

02/2017 
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Projeto Assunto Nota Técnica 

AJ-PP-
04/2015 

Anál. do atendimento às recomendações do Rel.de auditoria PP-06/2014-AIN/EPE 
– Acompanh. da Execução do Contrato CT-EPE-018-2013 - Serv. Téc. Especializ. 
Para Elaboração dos Estudos de Viabilidade da UHE Bem Querer - PCE- Projetos 
e Consultorias de Eng.Ltda., reiterado por meio do PP-04/2015-Audit.de Acomp. 
da Conformidade e do Tratamento de Disposições Legais e Normativa 

03/2017 

AJ-PP-
08/2015 

Anál. do atendimento às recomendações do Rel.de auditoria PP-08/2015-AIN/EPE 
– Acompanh. da Execução do Contrato CT-EPE-004-2013 – Prestação de 
Serv.Téc.Especializados para Implantação da Plataforma de Gestão de Processos 
da EPE – Microware Tecnologia de Informação Ltda 

04/2017 

AJ-PP-
10/2015 

Anál.do atendimento das recomendações do Rel.de Auditoria referente ao Projeto 
Programado nº PP-10/2015-AIN/EPE – Auditoria de Acompanhamento da Folha 
de Pagamento da EPE 2015 

05/2017 

AJ-PP-
09/2015 

Análise do atendimento às recomendações do relatório de auditoria PP-09/2015-
AIN/EPE – Auditoria de Gestão Técnica das Informações na EPE 

06/2017 

AJ-PP-
12/2015 

Análise do atendimento das recomendações do Relatório de Auditoria referente ao 
PP-12/2015-AIN/EPE – Auditoria de Acompanhamento das Demonstrações 
Financeiras do Exercício de 2015. 

07/2017 

AJ-PP-
08/2016 

Análise do atendimento às recomendações do Rel.de Auditoria PP-08/2016-
AIN/EPE – Auditoria de Acompanh.da Execução do Contrato Relacionado ao 
Banco de Dados do Sistema Informatizado de Elaboração e Análise de Orçamento 
de Obras Civis de Usinas Hidrelétricas (SISORH) – Fundação Getúlio Vargas – 
FGV – CT-EPE 09/2015 

09/2017 

AJ-PP-
04/2016 

Análise do atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria PP-04/2016-
AIN/EPE – Auditoria de Retenções e Recolhimento de Tributos 

12/2017 

 
 
Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 
 

No exercício de 2017 realizamos dois projetos de auditoria não previstos originalmente 
quando da elaboração do PAINT/2017, relacionados à demanda da Superintendência de Recursos 
Logísticos – SRL (PE-01/2017) e do Conselho Fiscal (PE-02/2017), conforme segue: 
 
 

Projeto Assunto Nota Técnica 

PE-01/2017 Avaliação de limites de Remuneração dos Dirigentes da EPE – 2016-2017 01/2017 

PE-02/2017 
Análise do Processo nº 48002.008394/2015-45 – Ressarcimento de valores 
ref. aos serviços adicionais ao Contrato CT-EPE-018/2013 – Bem Querer 

08/2017 
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Trabalhos de Auditoria Previstos e não realizados ou não concluídos 

 

Dos Projetos de Auditoria originalmente previstos 03 (três) deles não foram concluídos:  
 

1. PP 04/2017 - Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do Ativo Imobilizado da EPE e da 
execução do Contrato relacionado à prestação de serviços de contabilidade e confecção de folha de 
pagamento – Contrato nº CT-EPE-002/2013 – Processo nº PE.EPE.024/2012 – Domínio 
Contabilidade Ltda.; 

 
2. PP 06/2017 - Auditoria de acompanhamento da utilização do software MATLAB. Contrato nº CT-

EPE-016/2016 – Processo nº IN.EPE.005/2016 – Opencadd Advanced Technology Comércio e 
Serviços Ltda.; 

 
3. PP 07/2017 - Acompanhamento da Gestão da Atividade Fim - Realizar Planejamento Integrado de 

Geração e Transmissão – Auditoria Operacional da Atividade Fim, sendo prorrogados para 
realização durante o exercício de 2018.  

 
 
Distribuição das horas de trabalho por atividades da Auditoria Interna 
 

Considerando as horas líquidas efetivamente realizadas, ou seja, excluídas as ausências 
ocorridas por motivo de férias, licenças, frustração de contratação de estagiários (previsto para 
janeiro de 2017, somente concretizado a partir de junho devido ao contingenciamento 
orçamentário), etc., temos 5.067 horas (65,4% das horas brutas do exercício), das quais foram 
aplicadas 2.673 horas para auditoria (52,8% das horas líquidas do exercício). Computando-se a isso 
587 horas de Assessoramento à Administração e 744 horas de apoio aos trabalhos de fiscalização e 
ao acompanhamento da implementação das recomendações e determinações dos órgãos de controle, 
temos um total de 4.004 horas (79%) executadas em trabalhos vinculados à nossa atividade 
principal. 

 
A seguir apresentamos um quadro com o detalhamento dos recursos utilizados para o 

exercício de 2017 em relação a cada uma das atividades efetivamente realizadas: 
 

Distribuição de horas por atividade 

% 
TOTAL BRUTO – HORAS 7.744 100 

Férias, licenças e ausências 2.677 34,6 

TOTAL LÍQUIDO – HORAS 5.067 65,4 

 
*Obs.: o expressivo número de horas indisponíveis em relação ao planejado se deve principalmente devido a 
frustração de horas de trabalho de estagiários, cuja contratação estava prevista para janeiro de 2017, porém 
somente se concretizou a partir de junho de 2017 devido ao contingenciamento orçamentário. Também refletem o 
período de licença maternidade e licença amamentação, além de férias e outras ausências. 
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DISTRIBUIÇÃO DE HORAS POR ATIVIDADE 
 

% 

Total Líquido – Horas disponíveis 
 

5.067 100 

Capacitação 
 

321 6,3 

Assessoramento à administração 

Atendimento de solicitações especiais da Administração; participação 
em reuniões; leitura técnica, análises, demandas externas pontuais. 

587 11,6 

Atividades Administrativas da Auditoria Interna 

Preparação do PAINT / RAINT; gestão de pessoas; etc. 
741 14,6 

Atendimento aos Órgãos de Controle Externo e Interno 

Atendimento de solicitações, diligências, fiscalizações e auditorias 
398 7,9 

Acompanhamento da implementação das recomendações dos 
Órgãos de Controle e dos Conselhos 346 6,8 

Acompanhamento da implementação das recomendações da 
Auditoria Interna 545 10,8 

Coordenação do Processo de Prestação de Contas 
 

200 3,9 

Auditorias Especiais 

Avaliação de Remuneração de Dirigentes; outras análises solicitadas.   
56 1,1 

Auditoria 

Projetos Programados. 
1.872 36,9 
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Obs.: Foram realizadas 2.673 horas em projetos de auditoria (52,8% das horas líquidas do exercício), que 

somadas a 587 horas de Assessoramento à Administração e 744 horas de apoio aos trabalhos de fiscalização e ao 

acompanhamento da implementação das recomendações e determinações dos órgãos de controle perfazem um 

total de 4.004 horas (79%) executadas em trabalhos vinculados à nossa atividade principal. 

 
Fatos relevantes que impactaram na organização da unidade de auditoria interna e na 

realização das auditorias 
 
A Auditoria Interna da EPE ainda conta com força de trabalho reduzida, impactada pela 

transferência de 1 (um) Analista de Gestão Corporativa para a SRL/DGC desde fevereiro de 2016. 
Por ser uma força de trabalho relativamente nova (um dos Analistas de Gestão Corporativa foi 
transferido para a AIN em outubro de 2017) há grande necessidade de treinamento e capacitação 
para a execução dos trabalhos de forma mais ágil e eficiente. Os recursos orçamentários e 
financeiros para treinamento foram restritos e insuficientes para o desenvolvimento ótimo das 
nossas ações de capacitação, assim, priorizamos nossas ações, realizando o que fora possível frente 
às disponibilidades. 
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Destaca-se o significativo aumento de nossas responsabilidades, especialmente considerando 

a inserção das novas regras estabelecidas nos normativos emitidos no exercício de 2016 (Instruções 
CGPAR nºs 09 a 18/2017 – diversos normativos de governança das estatais; Instrução Normativa 
Conjunta CGU/MP nº 01/2017 - Gestão de Riscos e Controles Internos; Lei nº 13.303/2017 e 
Decreto nº 8.945/2017 – Responsabilidade das Empresas Estatais), que implicaram em providências 
de reestruturação organizacional para a EPE com a adoção de novos procedimentos e controles, os 
quais afetaram diretamente a Auditoria Interna, que será instada a se manifestar sobre a adequação e 
conformidade dos mesmos incluindo no escopo de seus trabalhos, no que couber, a verificação 
quanto à observância desses normativos. Para tanto intensos estudos e acompanhamento direto 
foram realizados em apoio à administração, para melhor andamento das respectivas providências.  

 
Há que se destacar a necessidade de implantação de sistemas de acompanhamento das 

recomendações e de gerenciamento das atividades de Auditoria conforme já mencionado. 
 
 
Recomendações emitidas e implementadas no exercício: 
 
No exercício de 2017 nossos trabalhos originaram 20 (vinte) recomendações das quais 04 

(quatro) foram plenamente atendidas, 02 (duas) foram parcialmente atendidas, e 14 (quatorze) não 
foram atendidas (pendente de manifestação da área – ainda estão no prazo combinado), conforme se 
pode verificar no RAINT/2017 disponibilizado no seguinte endereço:  

 
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna 
 
 
 

g) informações sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, demonstrando as 
eventuais inconsistências verificadas, bem como a estratégia e os procedimentos 
adotados para a verificação. 

 

Na forma do disposto no § 3º do art. 177 da Lei das Sociedades por Ações, as 
demonstrações contábeis foram auditadas por auditores independentes – Aguiar Feres Auditores 
Independentes S/C – que expressaram sua opinião por meio da emissão de relatório, certificando 
que as referidas demonstrações, no que se refere à posição patrimonial e financeira, do desempenho 
das operações e dos fluxos de caixa da empresa, em 31 de dezembro de 2017, foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
A Auditoria Interna auditou as respectivas Demonstrações, também emitindo Parecer 

integrante do processo de aprovação das contas, manifestando-se diante do exposto na referida peça 
que as Demonstrações Financeiras da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativas ao exercício 
de 2017, estava em plenas condições de serem submetidas à apreciação do Conselho de 
Administração para aprovação. 
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III - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/EXERCÍCIO DE 2017 
 
 

Examinado o conteúdo das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da EPE, que 
representa a sua Prestação de Contas do exercício findo em 2017 verificou-se que todos os 
elementos de que tratam a IN/TCU n º 63, de 01/09/2010, e nº 72, de 15/05/2013, as Decisões 
Normativas TCU nºs 161, de 01 de novembro de 2017, e 163 de 06 de dezembro de 2017 e a 
Portaria TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018, bem como as orientações contidas o Sistema 
e_Contas estão devidamente observados, representando de forma fidedigna os atos e fatos da 
gestão. 

 
 
 
IV - CONCLUSÃO 
 
 

Os comentários oferecidos nessa peça demonstram que os atos praticados não 
comprometeram a gestão dos administradores no período em comento. 
 
 

Em nossa opinião, o Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativa 
ao exercício de 2017, está em condições de ser submetido à apreciação dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, ao Órgão/Unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, ao Tribunal de Contas da União e a sociedade em geral.  
 
 
 

Rio de Janeiro - RJ, 30 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 

CARLOS ALVES DE SOUZA 
Chefe da Auditoria Interna 


