Nota TCE-GO
Os processos envolvendo a Odebretch e a Delta ainda estão em tramitação no TCEGO e, portanto, não compuseram os elementos sujeitos a análise no parecer técnico
emitido pelo Tribunal sobre as contas do ex-governador Marconi Perillo em 2017. O
parecer do TCE recomenda a aprovação das contas com ressalvas, mas estas não
dizem respeito ao tema que você levantou, sendo que quem de fato julga o balanço
geral do Estado é a Assembleia Legislativa, cabendo ao Tribunal apresentar um parecer
técnico.
ODEBRECHT
Tramita no TCE um edital de licitação relativo ao Projeto VLT de Goiânia, que encontrase paralisado desde dezembro de 2016. Nenhuma obra foi executada.
Há também processos da SANEAGO que tramitam ou tramitaram nesta Corte e que
envolvem a contratação da empresa:
1. Concorrência para subdelegação dos serviços públicos de esgotamento sanitário nos
municípios de Aparecida de Goiânia, Jataí, Rio Verde e Trindade. O TCE-GO
determinou instauração de auditoria do contrato decorrente da licitação, a qual teve
como vencedora a empresa Odebrecht Ambiental.
3. Processos de subdelegação concedida à Odebrecht Ambiental, para verificar a
regularidade da formalização dos contratos de concessão para a exploração de serviços
de saneamento básico, até então concedidos à Odebrecht.
A empresa Odebrecht Ambiental solicitou à SANEAGO anuência para a alienação da
totalidade de sua participação indireta para a Brookfield Asset Management, Inc.
DELTA
Quanto aos contratos com a Delta, o Tribunal de Contas fiscalizou e julgou o processo
referente a reconstrução de trechos das rodovias GO-154, GO-241, GO 428 e GO 556,
integrantes do Grupo I – Lote 05 do Programa Rodovida, em que a unidade técnica
verificou que os trechos inspecionados foram totalmente concluídos, e que as não
conformidades anteriormente constatadas foram sanadas pela AGETOP e pela
empresa contratada, e ainda, não constatou danos ao Erário.
O TCE somente divulga resultados de processos já julgados, não podendo, portanto,
prestar informações acerca de outros ainda sem manifestação decisiva.

