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Viviane Moura critica relatório do 
tribunal e tenta manter empresa vencedora 

Segundo  a  supe r i n tenden te  de  
concessões do Estado, com a nova análise, o  
relatório do TCE estabelece  uma  nova  regra  
no final da licitação o que vai gerar uma 
judicialização  e  atrasar  o  processo.

      As inscrições para as 38 vagas ofertadas serão de 
1° a 31 de março de 2017. A  especialização  será  
realizada de maio de 2017 a julho de 2018, com carga 
horária de 495h. O processo seletivo será realizado por 
meio da análise de currículo dos candidatos.
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Parecer técnico do TCE recomenda mudança 
em resultado de licitação da subconcessão

UFPI realiza curso de especialização
em Logística e Distribuição

O governador Wellington Dias visitou os conselheiros do TCE para convencê-los a manter o resultado da licitação da subconcessão

PÁGINAS 04 e 05
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Contecc Belém 2017: inscrições a 
partir de 11 de abril

A partir de 11 de abril estarão 
abertas as inscrições para o 
Congresso Técnico Científico da 
Engenhar ia  e  da  Agronomia  
(Contecc), que neste ano será no 
Hangar-Centro de Convenções e 
Feiras da Amazônia, em Belém (PA), 
entre 8 e 11 de agosto. O prazo final 
para envio dos trabalhos é 5 de maio.

Em sua quarta edição, o 
Congresso objetiva divulgar trabalhos 
técnicos científicos desenvolvidos nas 
mais diversas instituições brasileiras. 
Os estudos são publicados nos anais 
do evento, como também em revistas 

c i e n t í f i c a s .  S e r á  r e a l i z a d o  
paralelamente à 74ª Semana Oficial 
da Engenharia e da Agronomia 
(Soea), que neste ano tem como 
tema “A responsabil idade da 
Engenharia e da Agronomia para o 
desenvolvimento do País”. Já os 
eixos temáticos serão Cenário 
Socioeconômico e Ambiental, 
Recursos Hídricos – Abordagens 
Sustentáveis e Ética/Medidas 
Anticorrupção. Acompanhe outras 
novidades do Contecc na página 
oficial do evento, que será lançada 
em 11 de abril.

Piauí terá maior usina de energia solar da América Latina

A empresa italiana de geração de 
energia de energia, Enel S.p.A, por 
meio de sua subsidiária Enel Green 
Power Brasil Participações Ltda, 
anunciou o início das obras de 
construção da maior usina solar do 
Brasil, a Nova Olinda, localizada no 
Piauí. Quando concluída, será a maior 
da Amér ica Lat ina,  com 292 
megawatts em capacidade. O 
investimento total será de US$ 300 
milhões (quase 1 bilhão de reais no 
câmbio atual), como informou a 
companhia em comunicado. 

A usina será instalada no 
município de Ribeira do Piauí, 
localizado a 377 quilômetros de 
Teresina, na microrregião do Alto 
Médio Canindé. Depois de construída, 
a Nova Olinda ocupará uma área de 
690 hectares e terá capacidade 
instalada total de 292 MW. O 
empreendimento será capaz de gerar 
mais de 600 GWh por ano, o suficiente 
para atender as necessidades de 
consumo de energia anual de cerca de 
300.000 lares brasileiros, evitando a 

emissão de cerca de 350.000 
toneladas de gás carbônico (CO2) 
para a atmosfera. A unidade de 
produção será construída em uma 
área com altos níveis de radiação 
solar e contribuirá para atender a 
crescente demanda do país por 
energia. 

A Enel ganhou o leilão da 
energia solar realizado em agosto de 
2015. O governador Wellington Dias, 
antes mesmo do leilão, acompanhou 
os investimentos em energia no 
Piauí e realizou viagens à Itália e 
Alemanha para conhecer projetos e 
conversar com o empresariado local 
do setor. “Essa iniciativa faz parte do 
nosso projeto de trabalhar muito e 
produzir o que o Brasil precisa: 
energia, alimentos, bons serviços e 
gerar emprego e renda fazendo a 
economia crescer. O Piauí está 
pronto para esta tarefa e estamos 
t r a b a l h a n d o  p a r a  a m p l i a r  
investimentos e gerar emprego e 
renda para a população”, afirma o 
chefe do executivo estadual.
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UFPI realiza Curso de Especialização
em Logística e Distribuição

Professores do Curso de 
Engenhar ia  de Produção da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
d e s e n v o l v e r a m  o  C u r s o  d e  
Especialização em Logística e 
Distribuição, visando suprir a carência 
de profissionais especializados no 
setor, devido ao crescimento da 
demanda por serviços logísticos no 
Estado, sobretudo na cidade de 
Teresina, considerada um entreposto 
de circulação e distribuição de 
mercadorias entre a região norte e 
nordeste do Brasil.

Por isso, será realizado o curso 
de especialização em logística e 
distribuição, que tem como público-
alvo profissionais com curso superior 
interessados em desenvolver e 
aprofundar conhecimentos nas áreas 
de logística e distribuição. As 
inscrições estarão abertas no período 
de 01/03 a 31/03/2017, para o 
preenchimento de até 38 (trinta e oito) 
vagas.

Segundo o Coordenador do 
Curso, Prof. Me. Geordy Souza 
Pereira, pretende-se com a sua 
realização, fomentar a pesquisa 
científica com foco na área de 
logística e desenvolver massa crítica 
para a criação do programa em área 

multidisciplinar da Engenharia de 
Produção a ser submetido à CAPES 
após a finalização do Curso.

A Especialização será realizada 
de maio de 2017 a julho de 2018, com 
carga horária de 495h, e o processo 
seletivo será realizado por meio da 
análise de currículo dos candidatos. 
Mais informações aqui, no local de 
inscrição ou pelo telefone (86)3237-
2212/99981-4730/9533-9410.

Quatro vagas de professor 
substituto são ofertadas para 
Fortaleza 

A Universidade Federal do 
Ceará lançou o Edital nº 32/2017 para 
seleção de professor substituto em 
Fortaleza, com exigência do título de 
doutor. O Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) e a Faculdade de Economia, 
A d m i n i s t r a ç ã o  A t u á r i a  e  
Contabilidade (FEAAC) ofertam uma 
vaga  cada ,  e  o  Cen t ro  de  
Humanidades (CH) dispõe de duas 
vagas.

No CCA, a vaga é ofertada pelo 
Departamento de Engenharia de 
Alimentos, no setor de estudo 
"Ciências de Alimentos e de 
Tecnologia de Produtos de Origem 
Vegetal". As inscrições ocorrerão nos 
dias 2, 3, 6, 7 e 8 de março, sendo a 

taxa no valor de R$ 142,00. O 
selecionado cumprirá 40 horas 
s e m a n a i s  d e  t r a b a l h o  c o m  
remuneração de R$ 5.697,61.

A vaga na FEAAC está 
disponível no Departamento de 
Economia Aplicada para o setor de 
estudo "Métodos Quantitativos". As 
inscrições serão nos dias 2, 3 e 6 de 
março. A taxa é no valor de R$ 82,00. 
Por um regime de 20 horas semanais 
de trabalho, o aprovado receberá R$ 
3.305,07 de remuneração.

No CH, dois departamentos 
ofertam vagas. No Departamento de 
Ciências Sociais, a vaga é para o 
setor de estudo "Sociologia", com 
regime de trabalho de 20 horas. 

As inscrições ficam abertas nos 
dias 2, 3, 6, 7 e 8 de março. 

A taxa de inscrição é no valor de 
R$ 82,00, e a remuneração, de R$ 
3.305,07.

Já o Departamento de História 
selecionará professor substituto para 
o setor de estudo "História Geral e 
História do Brasil". As inscrições 
ocorrerão nos dias 2, 3, 6 e 7 de 
março, com taxa no valor de R$ 
142,00. 

Para o regime de 40 horas, a 
remuneração é de R$ 5.697,61.



Parecer técnico pode mudar vencedora de subconcessão da Agespisa
Viviane Moura critica relatório que rebaixa empresa vencedora

Governador mobiliza equipe e visita TCE para discutir subconcessão
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A Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (DFENG) do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
emitiu um parecer sobre o processo licitatório da subconcessão da Agespisa. Os técnicos orientaram os responsáveis 
pela licitação a desconsiderarem alguns dos atestados referentes aos trabalhos realizados pelas empresas 
concorrentes em outros estados. Sem esses documentos, a empresa Aegea (primeira colocada) seria derrotada pela 
Águas do Brasil (segundo colocada), e esta ficaria com o direito de explorar o serviço de saneamento básico em 
Teresina.

Derrotada no processo licitatório, a Águas do Brasil havia questionado no TCE os atestados entregues pela 
Aegea, empresa vencedora, alegando que não foram utilizados os mesmos critérios para análise dos documentos 
entregues pelas duas concorrentes. 

Com base nessa denúncia, no mês de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado orientou que fosse suspensa a 
homologação da vencedora e a recomendação foi seguida pelo Governo do Estado do Piauí.

Para o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antônio Florentino Filho, a reclamação da empresa 
Águas do Brasil com relação ao favorecimento no processo licitatório se justifica. “Isso caracteriza indício de fraude na 
licitação, o que deve motivar a suspensão de todo o processo”, defende.

Denúncias de corrupção

A holding Aegea Saneamento S.A. está sendo investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo. Os promotores identificaram indícios de que o mesmo 
esquema descoberto a partir de documentos apreendidos durante a Operação Sevandija, que investiga fraude em 
licitações de R$ 203 milhões na Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), tenha sido reproduzido pela Aegea nos nove estados 
onde ela atua.

Em setembro, o engenheiro civil Jorge Carlos Amin, membro do Comitê de Avaliação de Projetos da Aegea 
Saneamentos, foi preso pela Polícia Federal de São Paulo, durante a Operação Sevandija.

Julgamento

Segundo o relator do processo no TCE, conselheiro Kennedy de Barros, o parecer do setor de engenharia já está 
sendo analisado pelo Ministério Público de Contas, que poderá acatar ou não a recomendação dos técnicos. A última 
etapa é o julgamento no pleno do TCE, que pode ser marcado para a próxima quinta-feira (16).

PortalAZ

O governador Wellington Dias (PT) fez uma visita 
aos membros do Tribunal de Contas do Estado para 
discutir a votação da licitação da subconcessão dos 
serviços de abastecimento d'água e esgotamento 
sanitário de Teresina. 

Wel l ing ton lembrou defendeu que a  
subconcessão prevê investimentos de R$ 1,7 bilhão no 
abastecimento d'água e esgotamento sanitário de 
Teresina, que possibilitarão a universalização dos 
serviços. “O Estado não dispõe desses recursos e 
precisamos da parceria com empresas privadas. Por 

Viviane Moura
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isso viemos fazer um apelo ao presidente e aos demais 
conselheiros para apressarem uma solução para o impasse na 
licitação”, explicou o governador.

O conselheiro Olavo Rebelo disse que os conselheiros 
ouviram os argumentos do governador e adiantou que o TCE-
PI analisará o processo no tempo e com o zelo necessário. “O 
governador expôs os argumentos em favor da subconcessão e 
solicitou ao relator e ao procurador-geral do Ministério Público 
de Contas que apressem a solução do processo. Deste modo, o 
procurador dará seu parecer e encaminhará ao relator, que 
pedirá que o processo seja colocado em pauta de julgamento”, 
explicou. A previsão é que o processo entre em pauta de 
julgamento na primeira quinta-feira após o carnaval.

PortalAZ

A s u p e r i n t e n d e n t e  d e  
Parcerias e Concessões (Suparc), 
Viviane Moura, criticou o relatório da 
Diretoria de Fiscalização do Tribunal 
de Contas que diz que o atestado 
técnico da empresa vencedora, a 
Aegea, não obedeceu ao critério 
estabelecido no edital e, assim 
c o m o  a s  d e m a i s ,  s e j a  
desclassificado. A desclassificação 
coloca a Aegea em segundo lugar e 
torna a Água do Brasil vencedora. 
“Desde que recebeu o edital, o 
Tribunal nunca se manifestou. 
Agora, com essa análise, o TCE 
estabelece uma nova regra no final 
da licitação o que vai gerar uma 
judicialização e atrasar o processo”, 
afirmou a superintendente.

De acordo com Viviane, o 
estado irá recorrer, caso o Tribunal 
de Contas acate a sugestão da 
Diretor ia de Fiscal ização e 
determine a desclassificação dos 
atestados técnicos. “Nós estamos 
trabalhando, vamos apresentar a 
manifestação do Estado para refutar 
a l g u n s  p o n t o s  q u e  f o r a m  
apresentados no relatório porque a 
gente entende que vai de encontro 
ao edital”, comenta.

Relatório aponta novo vencedor 

O relatório da Diretoria de 
Fiscalização de Obras e Serviços de 
engenharia do TCE aparentemente 
recomenda a suspensão dos 
atestados técnicos, indicando 

alteração no resultado final da 
licitação em que saiu vencedora a 
Aegea. Caso o pleno do TCE aceite 
o parecer a segunda colocada no 
certame, a Águas do Brasil deverá 
ser considerada a vencedora do 
processo licitatório.

A anál ise da denúncia 
apresentada pelo grupo Águas do 
Brasil finalizada no dia seis de 
fevereiro indica que é “prudente que 
haja nova apreciação das razões 
recurso acerca do Resultado da 
Proposta Técnica”.  Para os técnicos 
há incompatibilidade no atestado do 
município de Santa Carmem 
apresentado pela Aegea.

“Um atestado técnico para um 
sistema que atende cerca de 4 mil 
habitantes (0,5% da população de 
Teresina) se presta para avaliação 
de qualquer tipo de parâmetro 
exigido na proposta técnica?”, 
indaga.

Os técnicos dão como 
exemplo: “Uma empresa pode 
edificar uma casa. Mas ela estará 
apta para, em termos de gestão e 
de coordenação de pessoal e 
equ ipamentos ( logís t ica)  a  
executar um loteamento com cinco 
mil casas? ...a quantidade medida 
na construção de uma casa seria a 
mesma para a construção de cinco 
mil casas?”

Ainda no relatório os técnicos 
concluem que o atestado referente 
ao Município de Santa Carmem, 
apresentado pe la  empresa 
vencedora, seja desconsiderado 
para fins de pontuação técnica por 
não possuir correlação com o 
objeto da subconcessão e não 
apresentar a vantagem técnica 
buscada na licitação. O relatório, 
está disponibilizado no site do TCE 
e foi encaminhado para parecer do 
Ministério Público de Contas.

Na Assembleia, deputados querem suspensão da subconcessão
O deputado Rubem Martins 

(PSB) pediu em sessão realizada no 
último dia 20 de fevereiro que a 
Assembleia Legislativa forme uma 
comissão de parlamentares solicitar 
ao Tribunal de Contas do Estado a 
suspensão da apreciação do 
processo de subconcessão dos 

serviços da Companhia de Águas e 
Esgotos do Piauí (Agespisa). Uma 
audiência pública deve ser 
realizada no dia 7 de março.

Rubem Martins disse que o 
processo deve ficar suspenso até 
que a  super in tendente  do 
Programa de Parcerias Público 

Privada do Estado, Viviane Moura, 
compareça  ao  p lená r io  da  
Assembleia Legislativa para prestar 
esclarecimentos aos deputados 
sobre a subconcessão que fará com 
que parte dos serviços de águas e 
esgotos realizados pela Agespisa 
passe para a iniciativa privada. 
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