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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201700403, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela empresa TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A 

(Telebras). 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19/06/2017 a 30/06/2017, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados em títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais 

se relacionam diretamente. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 
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De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

05/12/2016, entre SFC/DAE/CGETEC - Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais 

dos Setores de Energia e Tecnologia e a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 

Aviação Civil e Comunicações do TCU – SeinfraAeroTelecom, foram efetuadas as 

seguintes análises: 

1. Avaliação da conformidade das peças; 

2. Avaliação dos resultados, com enfoque nos investimentos em 

infraestrutura de rede (Macroprocesso Gerir Redes e Recursos); 

6. Avaliação da gestão de compras e contratações, por meio do 

aproveitamento dos trabalhos realizados em 2016 pela Auditoria Interna 

sobre licitações e contratos; 

8. Avaliação da gestão de tecnologia da informação (TI) , com enfoque 

no alinhamento das contratações de TI com o PDTI; 

11. Avaliação dos controles internos da área de compras e contratações; 

12. Avaliação dos controles internos relacionados à elaboração das 

demonstrações contábeis, com enfoque na contabilização das permutas 

de rede. 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Telebras, verificou-se que a Unidade 

inseriu no Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União todas as peças demandadas 

nos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa (IN) TCU nº 63/2010, a saber: 

I - Rol de responsáveis; 

II - Relatório de gestão; e 

III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se 

pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade 

prestadora de contas. 

Verifica-se constar os dados obrigatórios de cada responsável, especificados no sistema 

e-Contas, conforme previsto no art. 11 da IN TCU nº 63/2010. 

Constam da prestação de contas da Telebras as informações suplementares previstas no 

art. 8º da Decisão Normativa (DN) TCU nº 154/2016 aplicáveis à Unidade. Verifica-se 

que os pareceres e declarações apresentados estão, em geral, estruturados de acordo com 

o que está definido nas normas e nas orientações para sua elaboração. 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Segundo seu Relatório de Gestão 2016, a Telebras, no contexto do Decreto nº 

7.175/2010 e do Decreto nº 8.135/2013, possui os seguintes objetivos: (i) implementar a 

rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal; (ii) prestar apoio e 

suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga; (iii) prover 

infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por entes 

públicos e privados; e (iv) prestar serviço de conexão à internet em banda larga para 

usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada 

daqueles serviços.  
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Em termos de resultado econômico, a Telebras obteve prejuízo consolidado em 2016 na 

ordem de R$ 270, 8 milhões, valor 15% maior do que em 2015, que foi de R$ 235,6 

milhões. Segundo suas demonstrações contábeis, a situação de prejuízo foi agravada 

pelo aumento dos Custos e Despesas Operacionais em 18% e pela evolução do resultado 

financeiro negativo em 12,7%. Esses números mostram que a Telebras ainda não se 

encontra em situação sustentável, um exemplo disso é o fato de que sua receita 

operacional líquida em 2016 de R$ 56 milhões não ter sido suficiente para cobrir os 

custos de pessoal no mesmo período, na ordem de R$ 70,8 milhões.  

Para executar seus objetivos, constou no orçamento federal de 2016, no programa 2025 

- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia, no objetivo 1020 - 

Expandir o acesso à internet em banda larga para todos promovendo o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, a ação 12OF – Implantação da 

Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga, que autorizou para a Telebras o 

montante de R$ 85.701.606 no exercício avaliado. Desse valor, somente R$ 

9.894.147,00 foram efetivamente repassados já no início de 2017, devido às restrições 

orçamentárias. Por sua vez, a estatal informa a realização de R$ 46.397.703,49 (54% do 

autorizado) nessa rubrica. 

Em especial, foi objeto de análise o avanço da operacionalização da sua infraestrutura 

de telecomunicações, por meio da ativação de circuitos, ao longo de regiões 

metropolitanas. Após análises, verificou-se a ausência de ativação de novos circuitos em 

42% das regiões metropolitanas em 2016. Somando-se a isso tem-se o fato de que mais 

de 45% das novas ativações em 2016 foram nas grandes regiões do país (Brasília, Porto 

Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro), que já possuem circuitos ativos e cobertura normal 

do mercado de telecomunicações. 

Constatou-se que a Telebras priorizou em 2016 o Projeto Satélite Geoestacionário de 

Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), que culminou com seu lançamento em 04 

de maio de 2017. Opina-se assim que, esse enfoque da estatal, pode ter contribuído para 

um baixo crescimento na ativação de circuitos nas regiões metropolitanas em 2016, o 

que possui impactos diretos no atingimento dos seus objetivos institucionais.  

Cabe destacar ainda a ausência de definição de metas de quantitativo de novas ativações 

por municípios a serem realizadas no exercício, bem como a ausência do uso de 

ferramentas de gestão de riscos nos projetos. 

Assim, em que pese o contingenciamento de recursos da União, a Telebras carece de 

mecanismos e instrumentos de acompanhamento do cumprimento da sua missão 

institucional, em especial o desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga 

(PNBL), o que é agravado pelas dificuldades decorrentes da situação fiscal atual do 

país. Mesmo com outras atribuições em andamento, como a participação no projeto 

SGDC e a oferta de serviços a clientes do governo, entende-se que sua missão original é 

promover a ampliação do serviço de banda larga em todo o território nacional, tanto 

para clientes finais como para ampliação na prestação de serviços públicos. 

Adicionalmente, considerando os limites estabelecidos definidos pelo art. 93 na Lei nº 

13.303/2016 para patrocínio e publicidade verificou-se também, conforme o ponto 

2.1.1.2, a extrapolação do limite de gastos com publicidade e patrocínio. No entanto, 

entendeu-se por alertar a Telebras quanto a necessidade de adequação das despesas aos 

limites estabelecidos na lei. 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 
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Conforme acordado com o TCU, a avaliação de contratações incluiu essencialmente (i) 

a revisão de trabalhos da auditoria interna em 2016; e (ii) a verificação da 

tempestividade das contratações relativas à infraestrutura do Projeto SGDC. 

Em relação aos trabalhos da auditoria interna em 2016, destaca-se que a Auditoria 

Interna (AUDINT) realizou a avaliação do processo de contratação da atual empresa de 

Auditoria Independente (Bez Auditores Independentes S/S – EPP), não constatando 

inconsistências na documentação analisada, bem como que o preço negociado ficara 

abaixo da média de outras empresas, e que os serviços estão sendo executados conforme 

as cláusulas contratuais. 

Ainda, a AUDINT da Telebras realizou auditorias nos exercícios de 2015 e 2016 tendo 

por escopo, dentre outros, a execução contratual de 04 (quatro) ajustes, que somaram R$ 

23.028.306,48. Como principal resultado dessas análises tem-se fragilidades no 

processo de aquisições. Essas fragilidades levaram a Telebras a (i) ser forçada 

judicialmente a adquirir bens; (ii) falta de controle no processo de manutenção de 

equipamentos; (iii) grande quantidade de equipamentos em estoque, aguardando 

definições de projetos; e (iv) novas aquisições de equipamentos como sobressalentes, 

mesmo possuindo estoques.  

Em complemento aos trabalhos desenvolvidos pela AUDINT, a equipe de auditoria da 

CGU avaliou o planejamento e os controles para o acompanhamento da execução 

contratual de um conjunto de contratos relativos à infraestrutura do projeto SGDC, que 

tinha previsão de lançamento para início de 2017. Foi observado concentração de 

contratações no final de 2016 e início de 2017, incluindo Conjunto de Antenas, Obras 

Civis, Equipamentos, Rede de Fibra Óptica, Energia Elétrica e Rede de Acesso – Banda 

Ka. Essa situação compromete a capacidade operacional do satélite e os objetivos 

assumidos com clientes, por força do Decreto nº 7.175/2010 e do Decreto nº 

8.135/2013. 

  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

O trabalho de auditoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) focou no 

alinhamento das aquisições em relação ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI). O único documento de planejamento em vigência no exercício de 2016 era o 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) de 2013-2016, que trazia os 

objetivos estratégicos para a atuação da área de Tecnologia da Informação da Telebras. 

Contudo, notou-se que esse artefato não trazia de forma clara objetivos para a área de 

TIC, tampouco foi realizada revisão desse documento. Assim, devido à ausência de um 

PETI atualizado para 2016, buscou-se analisar o processo de formatação desse artefato 

para 2017-2020, sendo verificado que houve cópia de nove dos dez objetivos 

estratégicos definidos no PETI 2013-2016.  

Ressalta-se que fragilidades no planejamento estratégico de TIC comprometem o 

alinhamento das compras e contratações relacionadas a essa temática. Assim, 

considerando que (i) somente existiu PDTI válido para os exercícios 2011 e 2012, (ii) o 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI) somente esteve vigente para os exercícios 

de 2013 e 2014 e (iii) o PETI 2013-2016 não teve suas metas avaliadas durante os 

exercícios, e nem sofrera atualização no decorrer da sua vigência, as citações nos 

Termos de Referência em relação a alinhamento estratégico são frágeis e genéricas, à 

medida que reflete o atendimento a objetivos estratégicos estabelecidos descasados do 

contexto atualizado da Telebras. 

Em termos monetários, as contratações vigentes em 2016 relacionadas a TI somaram 

cerca de R$ 77 milhões, com destaque para a manutenção do Centro Integrado de 
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Gerência de Rede (NOC) e a implementação do Sistemas de Gestão da Operação e 

Manutenção - Sistemas de Suporte (OSS), os quais somam cerca de R$ 42 milhões. 

Somente esses dois contratos respondem por 10% do volume de contratos vigentes em 

2016 na estatal, sendo que o total de contratações de TI, por sua vez, ocupou 18% desse 

total. Assim, opina-se que esses contratos respondem por parcela significativa dos 

volumes gastos na estatal em 2016, e assim deveriam estar amparados por um processo 

de planejamento efetivo.   
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A análise de controles internos administrativos teve enfoque nos controles relativos à 

área de licitações e contratos. Foram analisados 15 processos de contratação ocorridos 

em 2016, correspondendo a 72% (R$ 396,9 milhões) do total licitado no exercício (R$ 

550,8 milhões), conforme resumido na tabela a seguir. Convém ressaltar que, por 

questões de restrições orçamentárias, a Telebras tem adotado a estratégia de realizar 

registros de preços para a maioria dos processos, sendo que a contratação para execução 

ocorre na existência de recursos. Para os casos analisados, o total efetivamente 

contratado ficou em torno de R$ 20 milhões em 2016. 

Tabela 1: Processos avaliados 

Descrição 

(licitações/dispensa/inexigibilidade) 

Quantidade de processos Valor envolvido* 

Total de Processos  129 R$ 550.772.335,79 

Processos avaliados 15 R$ 396.891.860,14 

Processos em que foi detectada alguma 

desconformidade* 
15 R$ 396.891.860,14 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a 

existência de prejuízos. 

Como resultados, foram observadas falhas nos controles relativos a: (i) estudos técnicos 

preliminares; (ii) padronização de itens comuns; (iii) normatização de atividades; (iv) 

pesquisa de preços; (v) padronização de editais; (vi) capacitação e rodízio de 

empregados em comissões e (viii) rotinas de prevenção de fraudes. Esses itens estão 

tratados em mais detalhes no ponto 1.2.2.1 deste relatório. 

A partir dos achados, opina-se que a área de compras e contratações da Telebras carece 

de melhorias quanto aos controles internos relativos, especialmente, às atividades de 

planejamento e execução dos processos licitatórios. Essa situação, no geral, aumenta a 

exposição a riscos operacionais e, consequentemente, a falhas e fraudes nas 

contratações, incluindo o descasamento com os processos de negócios e a não 

agregação de valor a empresa.   
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis 

Foram identificadas fragilidades nos controles internos do processo de contabilização de 

permutas de rede, incluindo utilização de rubricas não correspondentes aos objetos dos 

contratos, dificuldades no relacionamento com parceiros, descrição genérica dos 

serviços prestados, além da ausência de normatização para unificar os critérios de 

permuta. 

Desta forma, observou-se que: 

a) Há registro de ativos e passivos em rubricas inapropriadas e em desacordo com 

as respectivas receitas e despesas decorrentes; 
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b) Há compensação de permutas baseada em notas fiscais/faturas/notas de débito 

imprecisas e com informações incorretas; 

c) O acordo de parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 

está em desacordo com as práticas de mercado adotadas nos demais acordos de 

parceria, bem como verificou-se ausência de estudo técnico motivando os 

termos aceitos no acordo estabelecido com a Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil (Eletronorte). 

Como consequências das impropriedades, pode-se citar: a impossibilidade de que seja 

aferido que os documentos apresentados representam os serviços e localidades 

avençados; a distorção das informações contábeis e de eventuais indicadores 

financeiros; bem como pode-se apontar que houve a necessidade de um investimento 

maior ou uma redução de receita para a empresa por capacidade instalada. 

  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Após a realização de pesquisas ao site do TCU e aos registros de documentos 

encaminhados a CGU entre os exercícios de 2013 a 2016 evidenciou-se a emissão de 

onze acórdãos direcionados a Telebras, sendo: quatro de processos de representações, 

um de processo de denúncia, três de processo de acompanhamento e três de processo de 

julgamento de contas. Não foram identificadas nestes acórdãos recomendações ou 

determinações que ensejem a atuação direta da CGU. 

No Relatório de Gestão de 2016, na seção 8.1. “Tratamento de determinações e 

recomendações do TCU” não foi relacionado o acórdão nº 4816/2016 - Segunda 

Câmara, que consiste de um “embargo de declaração”, portanto, não possui 

recomendações ou determinações à serem atendidas pela Telebras. 

Assim, conclui-se pela a ausência de recomendações ou determinações direcionadas a 

CGU para o acompanhamento das medidas adotadas pela Telebras para o atendimento 

das recomendações/determinações emanadas pela Corte de Contas nos acórdãos 

emitidos nos exercícios de 2013 a 2016. 

  
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Buscando aferir se a Telebras mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento 

das recomendações emanadas pela CGU foram realizadas pesquisas ao sistema Monitor 

CGU e confrontado com o informado no Relatório de Gestão. Desse confronto restou 

evidenciado que o gestor não apresentou corretamente as informações no Relatório de 

Gestão, no entanto, considerando a pouca representatividade das inconformidades 

detectadas, entende-se que a Telebras mantém uma rotina de acompanhamento e 

atendimento das recomendações emanadas pela CGU, cumprindo as suas atribuições, 

definidas no art. 16 do Regimento Interno aprovado em 12 de novembro de 2013, e 

vigente durante todo o exercício de 2016. 

Buscou-se em seguida verificar se existem recomendações pendentes de atendimento e 

que impactam a gestão da unidade, sendo evidenciado que no sistema Monitor CGU 

existem 39 recomendações emitidas entre 2012 a 2016, que estão sendo monitoradas. 

Dessas, 32 se encontram na situação de análise pela CGU e as demais 7 recomendações 

se encontram para providências da Telebras. 
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Pode-se agrupar as recomendações em monitoramento por áreas responsáveis pelo 

atendimento, resultando no quadro a seguir.  

Quadro 1: Recomendações em monitoramento por área responsável pelo atendimento. 

Tema Quantidade 

Tecnologia da Informação  5 

Gestão da empresa 10 

Técnica  2 

Comercial 22 
Fonte: Acesso ao sistema Monitor em 25/07/2017. 

Desse quadro, pode-se evidenciar que 56% das recomendações são afetas a área 

comercial, que é a área da Telebras que sofreu mais avaliações em função dos escopos 

das ações de controle focarem os processos mais finalísticos da empresa ao longo dos 

exercícios.  

Pode-se ainda agrupar as recomendações com foco em assuntos específicos. Elegendo 

como tema o Planejamento Estratégico Institucional, e documentos de planejamento das 

áreas da empresa, identifica-se que em onze recomendações tem-se como foco a adoção 

de medidas para desenvolver o Planejamento Estratégico Institucional - PEI da 

Telebras. Destaca-se que essas recomendações são afetas a duas Diretorias da empresa, 

a Diretoria Técnico-Operacional e a Diretoria Comercial, além do Conselho de 

Administração (CA), o qual deve ser o principal responsável, seguindo as boas práticas 

de governança, pela aprovação e monitoramento da execução do PEI. Assim, 

considerando a importância de tal tema, o mesmo é tratado em mais detalhes no ponto 

1.1.1.1 deste relatório, onde é avaliado a atuação do Conselho de Administração e da 

Diretoria Executiva da Telebras com foco no Planejamento Estratégico Institucional. 

  
##/Fato## 

 

 

2.9 Avaliação do CGU/PAD 

Conforme apontamentos no ponto 1.2.1.1 deste relatório, no exercício de 2016 não 

foram instaurados Processos Administrativos Disciplinares – PAD, e por consequência 

não foram realizados registros no sistema CGU-PAD.  

No entanto, a Telebras não vem realizando o registro tempestivo de PAD no referido 

sistema, não registrando pelo menos dois processos instaurados nos exercícios de 2014 

e 2015. 

Entende-se assim pela necessidade de atuação efetiva pela Telebras na instauração e 

registro de PAD no sistema CGU-PAD, buscando aumentar a transparência de seus atos 

e garantindo o correto uso dos instrumentos de apuração e processamento de Processos 

Administrativos Disciplinares. 

  
##/Fato## 

 

 

2.10 Avaliação - Ouvidoria 

Em relação a estrutura e atuação da Ouvidoria da Telebras, destaca-se que mesmo tendo 

previsão legal no Regimento Interno desde 2013, só teve indicado o Ouvidor em 

setembro de 2016 e apenas em fevereiro de 2017 iniciou, com a adesão ao sistema 

e-Ouv, a sua efetiva atuação. 

Em 09 de fevereiro de 2017 passou a estar vigente uma nova versão do regimento 

interno, que traz no seu art. 17 as mudanças nas atribuições de sua Ouvidoria. A CGU 
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juntamente com o Ministério do Planejamento publicou em agosto de 2013 o “Guia de 

Orientação para a Gestão de Ouvidorias”, que no seu item 3.1 estabelece as atribuições 

típicas da ouvidoria, e no item 3.2 as de “ouvidorias ativas”. Do confronto das 

atribuições estabelecidas no regimento interno atualmente vigente com as definidas no 

“Guia de Orientação para a Gestão de Ouvidorias”, entende-se que as atribuições 

estabelecidas para a unidade de Ouvidoria da Telebras estão contemplando em grande 

parte os normativos vigentes. 

Em sintonia com o que já foi apontado no Relatório CGU nº 201601006 (Avaliação de 

Integridade), destaca-se que a Telebras permanece com a ausência de um canal 

específico para receber e tratar denúncias sobre as questões de integridade e que permita 

um registro de forma anônima, tanto no âmbito interno (colaboradores), quanto externo 

(terceiros e sociedade em geral), a expondo a considerável ao risco de ocorrência de 

fraudes e corrupção.  

Tendo-se questionado a Telebras sobre a existência de mecanismo de prevenção de 

fraudes e, em especial, sobre o processo de monitoramento das condutas dos seus 

agentes públicos, no que tange ao enriquecimento ilícito, recebimento de brindes e 

vantagens pessoais, bem como em relação a existência de conflito de interesses, restou 

evidenciada apenas a existência de ação pontual, quando da admissão de empregados, a 

exemplo da verificação de não acumulação de cargos. Assim, conclui-se pela ausência 

de mecanismos de monitoramento periódico e tempestivo das condutas dos seus agentes 

públicos, em especial, em relação ao enriquecimento ilícito, bem como em relação a 

existência de conflito de interesses na atuação dos agentes públicos. 

Destarte, a partir desses apontamentos, entende-se que a Telebras ainda se encontra 

exposta ao risco de fraudes e corrupção, em decorrência de fragilidades nos processos 

de captação de denúncias, detecção e tratamento de eventuais ocorrências de fraude e 

corrupção e adoção de medidas de prevenção e monitoração de condutas dos seus 

empregados, bem como de aplicação de medidas corretivas.  

Convém mencionar, no contexto do Relatório de Auditoria de Integridade (nº 

201601006), que a Telebras está desenvolvendo ações de comunicação por meio do seu 

comitê de ética e encontra-se em execução de plano de ação que visa promover ações de 

integridade na estatal. 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 

Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 

sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 

relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 

Certificado de Auditoria. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700403 

 

1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES                    

1.1.1 PLANEJAMENTO                                   

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Atuação incipiente do Conselho de Administração (CA) em relação ao 

Planejamento Estratégico Institucional da Telebras, em especial com relação a 

aprovação e monitoramento da sua execução pela Diretoria Executiva. 

 

Fato 
 

Das análises efetuadas nos registros de reunião do CA e na documentação encaminhada 

sobre planejamento na Telebras, foi observado descompasso da atuação do conselho em 

relação às boas práticas sobre planejamento estratégico, com destaque para a delegação 

de responsabilidade para a Diretoria Executiva, ausência de uma aprovação formal, 

ausência de um processo consistente de planejamento, bem como deficiências nas 

atividades de acompanhamento e monitoramento. 

i) Referencial utilizado na análise 

Como boa prática, tem-se no item 2.3 do “Código das Melhores Práticas de 

Governança” do IBGC, 4ª Edição, emitido em 2009, a seguinte definição de 

responsabilidade do Conselho de Administração: 

“O Conselho de Administração deve zelar pelos valores e propósitos da organização e traçar 

suas diretrizes estratégicas. Para que o interesse da organização sempre prevaleça, o Conselho 

deve prevenir e administrar situações de conflitos de interesses e administrar divergências de 

opiniões. 

Dentre as responsabilidades do Conselho de Administração destacam-se: 

Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo: 

• Estratégia; 

• Estrutura de capital; 

• Apetite e tolerância a risco (perfil de risco); 

• (...) 

• Práticas de Governança Corporativa; 

• Relacionamento com partes interessadas; 

Na mesma linha, o item 2.1 do “Código das Melhores Práticas de Governança” do 

IBGC, 5ª Edição, emitido em 2015, traz as seguintes atribuições do Conselho de 

Administração: 

“O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma 

organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos 

princípios, valores, objeto social e do sistema de governança da organização, sendo seu 

principal componente. 

Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao conselho de administração, 

conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre esta 

e os sócios.” 

Em 10 de maio de 2016 foi emitida a Resolução da Comissão Interministerial de 

Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União 

(CGPAR) nº 16, destacado a seguir: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
11 

“Art. 1º Além das atribuições definidas na legislação societária e no estatuto social, compete ao 

Conselho de Administração das empresas estatais federais: 

(...) 

II - aprovar e acompanhar o plano estratégico, de investimentos e as metas de desempenho, que 

deverão ser apresentados pela diretoria; 

(...).” 

Portanto, a Resolução CGPAR nº 16, de 10 de maio de 2016, totalmente aderente às 

recomendações do IBGC emitidas desde 2010.  

Registra-se que o art. 23 da Lei 13.303/2016 define que o Conselho de Administração é 

responsável pela aprovação do “plano de negócios para o exercício anual seguinte” e 

“estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no 

mínimo, os próximos 5 (cinco) anos”, sendo no art. 95 estabelecido o prazo de seis 

meses (ou seja 27 de dezembro de 2016) para que a estratégia de longo prazo tenha sido 

aprovada por esse conselho.  

ii) Atribuição à Diretoria Executiva da responsabilidade de aprovação 

do PEI. 

Na Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 03 de 

agosto de 2010, houve a aprovação da Reforma do Estatuto Social da TELEBRÁS, 

sendo decidido que, conforme o inciso VIII do art. 33, a seguir, compete a Diretoria 

Executiva aprovar o planejamento estratégico da TELEBRÁS e suas revisões. 

“Art. 33 - Compete à Diretoria Executiva: 

(...) 

VIII - aprovar o planejamento estratégico da TELEBRÁS e suas revisões;” 

Posteriormente, a Telebras, na 99ª AGE de 26 de abril de 2017, ao realizar nova reforma 

do seu Estatuto Social, novamente optou por não incorporar a atribuição já sugerida 

desde 2009 pelo IBCG e ratificada pela resolução CGPAR em 2016, conforme inciso II 

do art. 1º. 

Foram realizadas cinco alterações no estatuto social da Telebras (91ª AGE de 03 de 

agosto de 2011, 92ª AGE de 08 de março de 2012, 94ª AGE de 04 de julho de 2012, 96ª 

AGE de 28 de junho de 2013, 98ª AGE de 02 de março de 2016 e 99ª AGE de 26 de 

abril de 2017) sem que o conselho tenha avaliado a incorporação da atribuição de 

aprovação e acompanhamento do planejamento estratégico, pelo Conselho de 

Administração, no estatuto social da Telebras. 

Assim, entende-se que o Estatuto Social da Telebras ao delegar a responsabilidade de 

aprovação do planejamento estratégico à Diretoria Executiva vai de encontro às boas 

práticas do IBGC, bem como a resolução CGPAR, gerando fragilidade de atuação do 

Conselho de Administração em relação ao Planejamento Estratégico Institucional da 

Telebras.  

iii) Ausência de aprovação formal do Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI) 

Ainda que o Estatuto Social da Telebras tenha delegado a aprovação do PEI para a 

Diretoria Executiva, conforme o inciso VIII do seu art. 33, o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC, no “Caderno de Boas Práticas para Reuniões do 

Conselho de Administração”, lançado em julho de 2010, considera que “uma das 

principais responsabilidades do Conselho de Administração é o direcionamento 

estratégico da companhia, o qual será a base para que se desenvolva o plano de ação 

estratégico e o orçamento anual e plurianual”, recomendando na seção 5.2 que seja 

estabelecida reunião do CA específica para tratar do tema. Buscando evidenciar a 

ocorrência dessa reunião do CA específica, procedeu-se a leitura das atas do Conselho 
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de Administração (CA) da Telebras compreendendo o período de 2011 a 2016, não 

sendo identificado reunião específica para tratar o tema. 

Da leitura dos relatórios de gestão e atas de Reuniões da Diretoria Executiva (REDIR) e 

do CA, no entanto, verificou-se que os conselheiros tomaram conhecimento, conforme 

Ata da 374ª reunião do CA da Telebras, de 20 de maio de 2013, da aprovação na 

REDIR nº 1148, de 2 de maio de 2013, do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

para vigência no biênio 2013/2014.  

Também foi identificado que, embora a competência fosse da Diretoria Executiva, 

notou-se que o CA aprovou, via Ata da 177ª Reunião Extraordinária do Conselho de 

Administração (RECA) – Eletrônica, de 28 de dezembro de 2016, o PEI com vigência 

para os exercícios 2017 a 2021, cabendo destacar que em relação a esse PEI não foi 

citada e identificada a Ata de Reunião de Diretoria que aprovou tal instrumento de 

planejamento.  

Com relação aos exercícios 2015 e 2016, conforme manifestação da unidade auditada, 

não houve a conclusão da elaboração de um PEI, optou-se pela prorrogação do 

processo/atividade de planejamento estratégico até que a nova diretoria tivesse uma 

visão mais adequada da realidade da organização. 

Nesse contexto, procedeu-se à leitura de todas as atas do CA compreendidas entre as 

datas de 04 de maio de 2011 a 12 de janeiro de 2017, buscando aferir a atuação do 

conselho em relação ao acompanhamento do processo de Planejamento Estratégico 

Institucional – PEI da Telebras, sendo destacado a seguir as ocasiões em que o conselho 

discutiu esse tema: 

a) Ata da 351ª Reunião Ordinária do CA da Telebrás (ROCA), de 01 de junho de 

2011: Menciona a apresentação do PEI aos conselheiros, com destaque para a 

realização de oficina de Planejamento Estratégico realizada pela TELEBRÁS 

nos dias 24 e 25 de março de 2011. Portanto, entende-se que na 351º ROCA não 

ocorreu a avaliação, ou aprovação do “Planejamento Estratégico da Telebras”, 

sendo neste momento realizado um monitoramento do processo de Planejamento 

Estratégico em andamento. 

b) Ata da 390ª Reunião Ordinária do CA da Telebrás (ROCA), de 16 de setembro 

de 2014: O Planejamento Estratégico Institucional da Telebras foi colocado para 

deliberação do CA, não ocorrendo a sua aprovação, sendo retirado de pauta 

pelos conselheiros devido a necessidade de “adequação de alguns itens para que 

se reitere a importância da realização do PNBL”, conforme informado na ata.  

c) Ata da 393ª Reunião Ordinária do CA da Telebrás (ROCA), de 9 de dezembro 

de 2014: Foi dado conhecimento aos conselheiros do relatório elaborado pela 

presidência da Telebras, abordando os objetivos estratégicos revisados, que 

reflete a importância do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL na missão e 

atuação da Telebras. Portanto, não ocorreu deliberação ou mesmo 

monitoramento do PEI 2013/2014 vigente à época. 

d) Ata da 418ª Reunião Ordinária do CA da Telebrás (ROCA), de 12 de dezembro 

de 2016: traz menção da apresentação do PEI aos conselheiros, havendo 

explanação sobre o Planejamento Estratégico da Empresa por parte do Gerente 

de Governança. Foram destacados os “percalços que a questão vem 

enfrentando, inclusive com a desistência da empresa contratada pela gestão 

anterior, em prosseguir com os trabalhos. Informa que a atual administração, 

em contato com a FGV está finalizando tratativas para a devida contratação e 

formulação de um Planejamento Estratégico de cinco anos”.  

e)  Ata da 177ª Reunião Extraordinária do CA (RECA) – Eletrônica, de 28 de 

dezembro de 2016: apresentava como ordem do dia o Planejamento Estratégico 
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da Telebras-2017/2021. Sobre esse tema destaca-se que na introdução do 

documento apresentado aos conselheiros consta a seguinte afirmação: “Não 

obstante a TELEBRAS não estar obrigada pela Lei 13.303/16, em cumprimento 

às boas práticas de Governança Corporativa, a TELEBRAS procurou 

desenvolver seu Planejamento Estratégico, apresentado a seguir em caráter 

preliminar. Uma parte significativa das análises contidas no corrente 

documento foram fundamentadas no Plano de Negócio para Desenvolvimento e 

Exploração Comercial do SGDC – Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas”. 

Assim, a partir da leitura das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do CA da 

Telebras selecionadas, verificou-se a ausência de menção direta à aprovação do PEI por 

esse Conselho de Administração - ressalvando a reunião do CA de 28 de dezembro de 

2016, em que foi aprovado o PEI para vigência de 2017 a 2021 -, bem como a 

precariedade do monitoramento do processo de elaboração do PEI, sendo verificado 

que, formalmente, somente em uma reunião registrou-se o monitoramento desse 

processo. Destaca-se também que sequer houve menção ao assunto PEI nas reuniões do 

CA em 2015. 

Assim, entende-se que por mais de cinco anos o Conselho de Administração manteve 

uma atuação incipiente em relação ao Planejamento Estratégico Institucional da 

Telebras, em especial com relação a aprovação e monitoramento da sua execução pela 

Diretoria Executiva. 

Portanto, considerando que o Conselho de Administração não teve uma atuação efetiva 

sobre o processo de elaboração e acompanhamento do PEI, e que foi delegado a 

Diretoria Executiva esse processo, buscou-se avaliar a atuação desta diretoria sobre o 

assunto, o que é feito ao final desta constatação.  

iv) Atuação do Conselho de Administração no acompanhamento e 

monitoramento do PEI 

O Acórdão TCU nº 1684/2014 – PLENÁRIO, que trata de auditoria realizada na 

Eletrobrás Termonuclear S.A. com vistas a avaliar a implementação dos controles de TI 

informados em resposta ao levantamento do perfil de governança de TI de 2012, bem 

como verificar a adoção de planos e estratégias para implementação e melhoria da 

governança de TI, trouxe no relatório que o subsidiou, o trecho destacado a seguir:  

“110. As ações e estratégias definidas pelas entidades públicas para atingir os seus 

objetivos institucionais devem ser precedidas de adequado planejamento, em atenção 

ao princípio estabelecido no art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967. Nesse contexto, 

diversas deliberações do TCU, em especial o Acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário, item 

9.1.1 e subitens, tratam da necessidade de se estabelecer um processo de planejamento 

estratégico institucional que resulte em um plano contendo objetivos e metas a serem 

alcançadas em um determinado período de tempo. 

111. Nessa esteira, a existência de um processo formal de planejamento estratégico 

institucional visa assegurar que essa atividade seja executada de forma consistente e 

perene ao longo das gestões que se sucedem, garantindo a continuidade do exercício de 

planejamento do órgão ou entidade.” 

A partir de consulta ao sistema Monitor da CGU identificou-se que ao longo dos 

exercícios de 2010 a 2015 foram realizadas constatações e emitidas onze 

recomendações que visaram incentivar a Telebras a implementar um processo de 

planejamento estratégico, em todos os níveis e áreas da empresa.  

Nos exercícios de 2013 e 2015 foram emitidas quatro recomendações específicas sobre 

Planejamento, estando três delas ainda em monitoramento (nº 167971, 134551, e 

167976). Da avaliação das manifestações nessas recomendações evidencia-se que 

ocorreu a postergação da conclusão do PEI, sendo informado que apenas em 2017 ter-

se-á o PEI concluso. 
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Visando esclarecer quanto à existência de PEI vigentes nos exercícios de 2011 a 2016 

foi realizada a leitura dos Relatórios de Gestão da Telebras, sendo verificado que:  

1) Para o exercício de 2011: não havia PEI vigente;  

2) Para o exercício de 2012 existiu um PEI vigente, apesar da ausência de 

publicação dos “objetivos estratégicos”;  

3) Para o exercício de 2013: tem-se um PEI formalmente aprovado e publicado, 

ressalvando-se que a as “iniciativas estratégicas” informadas no PEI vigente 

em 2013 são totalmente diferentes das informadas no PEI 2012, indicando 

que o PEI 2013 foi concebido utilizando uma metodologia aparentemente 

diferente da empregada no PEI vigente em 2012;  

4) Para o exercício de 2014: Verificou-se que em setembro de 2014 o PEI 

esteve em deliberação no Conselho de Administração. No entanto, a 

aprovação foi postergada, não sendo mais identificada a sua colocação em 

pauta do CA para apreciação, somente para conhecimento.  

No Relatório de Gestão de 2013 é informado que foram delimitadas quatro dimensões 

estratégicas, e no de 2014 é informado que foram delimitadas cinco. No quadro a seguir 

são apresentados os objetivos estratégicos do PEI 2013 e 2014, buscando-se estabelecer 

a correlação entre eles: 

Quadro 2: Objetivos estratégicos do PEI. 

Dimensão PEI 2013 PEI 2014 

Financeira 

1.1 – Cobrir as despesas correntes com receita 

própria objetivando a solidez financeira 

Se tornar Auto Sustentável 

1.2 – Ter participação representativa no mercado  

1.3 – Mercado perceber a TELEBRAS com 

potencial de valorização 

Mostrar Potencial de 

Valorização 

Cliente 

2.1 – Ser o principal fornecedor para os pequenos 

e médios provedores e relevante para os grandes 

clientes 

 

 Prover um pacote robusto de 

serviços e com qualidade para 

todos os clientes 

2.2 – Ser fornecedor relevante para o governo Ser fornecedor relevante para 

o governo e para o PNBL 

Processos 

Internos do 

Negócio 

3.1 – Garantir a qualidade e segurança dos 

serviços ofertados aos clientes 

 

3.2 – Revisar a estrutura negocial de forma a 

trazer maior agilidade tática e operacional 

Ser uma empresa inovadora 

 Estimular a execução de 

planejamento e controle 

Aprendizado e 

Crescimento 

4.1 – Estimular o exercício de planejamento, 

gestão e controle na empresa 

 

 Trazer mais agilidade para os 

processos 

 Melhorar a qualidade e 

disponibilidade da informação 

Rede e TI  Ter uma rede alinhada com as 

necessidades de todos os 

clientes 

Fonte: Relatórios de Gestão de 2013 e 2014. 
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5) Para o exercício de 2015 é informado no RG em seu item 3.1: 

“Em 2015, com a mudança na presidência da organização, a gestão anterior não finalizou 

a revisão do planejamento e a nova gestão optou pela postergação do planejamento 

estratégico até que ela tivesse uma visão mais profunda da realidade da organização e seus 

desafios. A revisão completa do planejamento estratégico é prevista para 2016. Em abril de 

2016, foi organizada a primeira oficina do ciclo de planejamento, definindo novos objetivos 

estratégicos. Até final de maio de 2016, o planejamento estratégico deve ser concluído.” 

No subitem “d” deste item 3.1 é apresentado o mesmo quadro do Relatório de Gestão 

do exercício de 2014, portanto, dada a manifestação do gestor, onde se relata que as 

atividades de planejamento estratégico foram postergadas, entende-se que não houve 

um PEI vigente em 2015. 

6) No Relatório de Gestão da Telebras de 2016 é informado no seu item 3.1: 

“Em abril de 2016 foi organizada a primeira oficina do ciclo de planejamento definindo 

novos objetivos estratégicos. Desta forma, em vez de um planejamento estratégico, foram 

realizadas oficinas de identificação e resolução de entraves operacionais, que dificultam a 

realização dos objetivos da Telebras, com participação de todo corpo gerencial da 

empresa. 

Devido à mudança na Presidência da organização, em junho de 2016, não foi finalizada a 

revisão do planejamento estratégico e a nova gestão optou pela postergação dele até que 

ela tivesse uma visão mais profunda da realidade da organização e seus desafios. Sua 

revisão completa ficou prevista para 2017. 

Apesar de não revisar por completo o planejamento estratégico, seguem alguns elementos 

que o compõem até o momento: 

Missão e Visão: 

(...) 

Valores: 

(...)” 

Neste Relatório de Gestão não foram informadas as dimensões estratégicas ou 

objetivos, há apenas a apresentação das iniciativas estratégicas (Anexo II), missão, visão 

e valores da Telebras, bem como das ações em destaque da empresa em 2016, 

corroborando a avaliação da equipe de auditoria em relação a ausência de um PEI 

vigente no exercício. 

Questionada, via solicitação de auditoria, sobre a existência de um PEI vigente no 

exercício de 2016, a Telebras se manifestou nos termos a seguir: 

“No exercício de 2016, foram organizadas oficinas de análise operacional, para identificar 

entraves e gargalos nos principais processos. Contudo, a implementação dessas soluções 

não foi concluída. Isso se deu, em parte, devido às alterações na composição da Diretoria, 

inclusive com a substituição do Presidente, mas principalmente em função da necessidade 

de preparação da empresa para a operação do SGDC - Satélite Geoestacionário de Defesa 

e Comunicações Estratégicas. Esse evento gerou novas perspectivas comerciais para a 

organização, potencializando um enorme incremento em suas operações e receitas. Em 

função disso, a nova Diretoria se viu obrigada a proceder uma revisão do seu Planejamento 

Estratégico, para alinhá-lo com essa nova realidade e com as suas diretrizes.” 

Portanto, a partir das avaliações realizadas verificam-se também indícios da existência 

de fragilidades no processo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI), seja pelo longo prazo para se concluir o processo de planejamento, seja pela 

intempestividade da emissão dos documentos de planejamento das diversas áreas da 

Telebras, face ao longo período demandado para a emissão do PEI, seja pela mudança 

de metodologia que vem resultando, conforme quadro anterior, a alteração, de um 

exercício para o seguinte, de mais da metade dos objetivos estratégicos. 

Buscando esclarecer a atuação da Diretoria Executiva, em relação a implantação de um 

processo sistematizado e formal de Planejamento Estratégico, foram verificadas as atas 
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das Reuniões de Diretoria de 2015 a 2016 buscando evidenciar a adoção de ações com 

vistas a implantação desse processo de planejamento estratégico.  

Da leitura das atas restou evidenciado desperdício de recursos públicos coma celebração 

de contrato com a empresa H+K em 05 de maio de 2016 que, em decorrência da 

mudança da Diretoria Executiva em junho de 2016, foi rescindido em dezembro de 

2016, ao mesmo tempo que o Conselho de Administração aprovou um PEI para viger de 

2017 a 2021, o qual contempla apenas três objetivos estratégicos e, conforme 

manifestação da Telebras, deve ser refeito ao longo do exercício de 2017, em função da 

contratação de nova empresa para realizar o processo de Planejamento Estratégico.  

Alerta-se que a ausência de um PEI efetivo pode trazer como resultado a canalização 

dos esforços da empresa para assuntos emergenciais, aumentando o risco de realização 

de investimentos desnecessários ou que não vão gerar receitas para desenvolvimento da 

empresa, dificultando, ainda, o enfrentamento dos desafios e questões que realidade 

atual apresenta à empresa, principalmente aqueles relativos a aspectos de restrição 

orçamentária e fiscal. 

Assim, considerando as deliberações das Reuniões da Diretoria Executiva da Telebras e 

face a análise documental realizada sobre as informações apresentadas anteriormente 

pode-se opinar pela pouca efetividade do processo de Planejamento Estratégico 

Institucional implementado pela Telebras desde a gestão de 2011, conforme relatos nos 

Relatórios de Gestão. 

Portanto, constata-se a ausência de um PEI efetivo, o que pode levar a um aumento da 

exposição ao risco de desalinhamento de seus investimentos e de suas contratações com 

relação aos objetivos institucionais e, por consequência, a fragilidade no 

acompanhamento efetivo da gestão. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Entende-se como causas para atuação incipiente do Conselho de Administração (CA) 

em relação ao Planejamento Estratégico Institucional da Telebras, em especial com 

relação a aprovação e monitoramento da sua execução pela Diretoria Executiva.: 

a) Em relação aos princípios e política: A ausência de aderência as boas práticas 

de governança pelo Conselho de Administração da Telebras, que delegou a 

Diretoria Executiva a aprovação e monitoramento do PEI; 

b) Em relação aos Processos: Ausência de implementação de um processo 

consistente de elaboração e revisão do PEI pelo CA; 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Na Memória de Reunião de Busca Conjunta de Soluções realizada em 4 de setembro de 

2017 encontra-se a seguinte manifestação: 

“A Telebras informou que, aproveitando a nova lei das estatais, foi contratada 

consultoria para elaboração do PEI. Afirma ainda que já está em andamento a 

finalização do processo de planejamento estratégico da Telebras, incluindo a 

reavaliação do regimento para submissão ao conselho, adequando-o à estrutura da 

empresa. Informou, ainda, que foram envolvidos os gerentes e os funcionários nesse 

processo. “ 

No documento CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de setembro de 2017, que apresentou 

as manifestações ao Relatório Preliminar, não foram apresentadas novas informações. 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Telebras está aderente ao que foi destacado nesta constatação e, 

assim, as recomendações de ajuste do Estatuto Social e do Regimento Interno estão 

alinhadas as perspectivas de atuação da empresa, que informa a adoção de ações para o 

seu atendimento.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que o Conselho de Administração proponha para a próxima 

Assembléia Geral o ajuste no seu Estatuto Social incorporando a atribuição ao Conselho 

de Administração para "aprovar políticas gerais da empresa, inclusive de governança 

corporativa" e "aprovar e acompanhar o plano estratégico, de investimentos e as metas 

de desempenho, que deverão ser apresentados pela diretoria", conforme preconizado 

pela instrução CGPAR nº 16, de 10 de maio de 2016. 

 

Recomendação 2: Que o Conselho de Administração, com base na atribuição definida 

no inciso I e VI do art 29 do Estatuto Social,  promova ajuste no regimento interno para 

prover ao CA de informações necessárias ao monitoramento dos objetivos estratégicos e 

metas estabelecidas para a Diretoria Executiva. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de elaboração de planejamento efetivo para as aquisições de TI, 

aumentando o risco de realização de aquisições desnecessárias, com baixa 

qualidade ou que não estejam alinhadas às necessidades do negócio a médio e 

longo prazos da Telebras. 

 

Fato 
 

Durante a realização dos trabalhos de auditoria, conforme registro no ponto 1.1.1.1 

deste relatório, detectou-se a ausência de documentos de Planejamento Estratégico 

Institucional – PEI vigente durante o exercício de 2016, assim, não é possível opinar em 

relação às questões acordadas com o TCU em relação a TI. Isso porque não é possível 

verificar se as contratações realizadas e previstas no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI estão alinhadas ao Planejamento Estratégico do período, bem como 

se as contratações de TI estão amparadas por um PDTI e visam dar suporte ao 

Planejamento Estratégico da Telebras. 

Da avaliação documental, no entanto, destaca-se que em outubro de 2016 foi aprovado 

o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI para vigência 2017-2020 e o 

PDTI de 2017-2018, embora o PEI se encontrasse em revisão no momento da 

aprovação de tais documentos, conforme informação presente na Nota Técnica nº 

131/2016-3700, de 3 de outubro de 2016, emitida pela Gerencia de Tecnologia da 

Informação (GTI). 

O único documento de planejamento em vigência no exercício de 2016 era o PETI de 

2013-2016, que trazia os objetivos estratégicos para a atuação da área de Tecnologia da 

Informação da Telebras. Questionada sobre a realização de revisões sobre o documento 

do PETI 2013-2016 e sobre a avaliação dos resultados dos indicadores apresentados no 

documento, tendo em vista a necessidade de atendimento aos principais projetos 

(SGDC, Cabo Submarino e Redes Metropolitanas) a Telebras informou que não revisou 

e não avaliou os resultados. Isto posto, e considerando que o PETI 2013-2016 tem 

indicado como data de elaboração 22 de março de 2014, entende-se que tal documento 

não guarda coerência temporal com a data de início do aludido no plano (2013), 
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tampouco aparenta ser uma versão atualizada, o que fragiliza sua efetividade como um 

documento de planejamento.  

Questionada sobre o processo de elaboração do PETI 2017-2020, a Telebras informou 

que foram realizadas as seguintes etapas para sua elaboração: (i) Analise do ambiente 

atual; (ii) Avaliação de SWOT; e (iii) Planejamento, sem o devido detalhamento de 

datas, equipes envolvidas e horas alocadas a cada atividade, bem como os resultados 

parciais obtidos. 

Verifica-se no PETI 2017-2020 a cópia de nove dos dez objetivos estratégicos definidos 

no PETI 2013-2016. Destaca-se também que foi incluído no PETI 2017-2020 na seção 

“Detalhamento dos Objetivos Estratégicos por perspectiva” o objetivo “Recursos 

Tecnológicos: Objetivo Estratégico 5: Garantir a continuidade e atualização dos 

recursos tecnológicos”. Cabe destacar, ainda, que o objetivo estratégico “Negócio: 

Objetivo Estratégico 1: Prover serviços de maior valor agregado ao negócio” foi o único 

objetivo estratégico do PETI 2013-2016 que não foi copiado para o PETI 2017-2020.  

Da leitura do PETI 2017-2020 também resta evidenciado que ocorreram mudanças nos 

indicadores dos objetivos estratégicos, como também a mera cópia dos indicadores, 

inclusive com erros de grafia nos quadros das metas, informando os exercícios 2013 a 

2016 (para os indicadores dos objetivos 7 a 10). 

Na leitura dos editais, minutas de contratos e termos de referência, identificaram-se as 

seguintes situações que merecem destaque:  

1) Contratação de Fábrica de Software, Desenvolvimento e Manutenção de 

Sistemas (Pregão Eletrônico nº 26/2016-TB, processo nº 396/2015):  

No “Anexo A- termo de referência”, no item 2.1.3, é informado: 

“2.1.3. Observa-se também atender aos instrumentos de planejamento: 

2.1.3.1 Plano Estratégico Institucional da TELEBRAS 2013 

• Objetivo Estratégico: 4.1 - Estimular o exercício de planejamento, gestão e controle 

na empresa. 

2.1.3.2 Planejamento Estratégico de TI, da Gerência de TI (2013/2016) 

• Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 1 – Prover a TELEBRAS 

de recursos tecnológicos necessários para a execução de suas ações; 

• Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 2 – Garantir a 

disponibilidade dos serviços de TI em níveis aceitáveis.” 

2) Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do 

Microsoft Office Standard 2016 na modalidade de licenciamento SELECT e 

garantia de atualização de versão por um período de 3 (três) anos (Pregão 

Eletrônico nº 015/2016-TB, processo nº 295/2015): 

No “Anexo A - Termo de Referência nº 008-3700 de 21/09/2015”, no item 

“2.2. Motivação”, é informado: 

“Observa-se também o atendimento aos seguintes instrumentos de planejamento: 

Plano Estratégico Institucional da TELEBRAS 2013. 

Perspectiva Processos Internos – Objetivo Estratégico – Prover a Telebras com 

softwares e aplicações tendo como objetivo aperfeiçoar os processos necessários às 

atividades da empresa.” 

3) Contratação de empresa especializada para a cessão de licença de acesso a 

solução tecnológica de inteligência de mercado incluindo o fornecimento de 

serviços de personalização (customização), manutenção, suporte e 

treinamentos (Pregão Eletrônico nº 45/2015-TB, processo nº 203/2015): 

No “Anexo A - Termo de Referência nº 006-3700 de 11/09/2015”, no item 

“2.1. Motivação”, é informado: 

“2.1.8 Observa-se também o atendimento aos seguintes instrumentos de planejamento: 

2.1.8.1 Iniciativa Rentabilizar as EAs ativas comercialmente – perspectiva financeira; 
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2.1.8.2 Atuar no mercado privado – perspectiva financeira; 

2.1.8.3  Ampliar o atendimento ao PNBL mediante descentralização comercial – 

perspectiva cliente; 

2.1.8.4 Expandir redes metropolitanas, perspectiva Rede e TI; 

2.1.8.5 Aumentar a capilaridade da rede para atendimento ao PNBL, perspectiva Rede 

e TI; 

2.1.8.6 Concluir o projeto satélite 2016, perspectiva Rede e TI; 

2.1.8.7 Melhorar processos e procedimentos de ativação de clientes, perspectiva 

processos internos; 

2.1.8.8 Melhorar a qualidade e agilidade de compras, perspectiva processos internos; 

2.1.8.9 Estruturar atividade de Planejamento Empresarial, perspectiva inovação e 

aprendizado; 

2.1.8.10 Estruturar marketing empresarial, perspectiva inovação e aprendizado; 

2.1.8.11 Do Planejamento Estratégico de TI, da Gerência de TI (2013/2016) 

2.1.8.11.1 Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 1 – Prover a 

Telebras de recursos tecnológicos necessários para a execução de suas ações; 

2.1.9 Portanto, o presente Termo de Referência está alinhado com o Planejamento 

Estratégico Institucional e o Planejamento Estratégico de TI.” 

4) Contratação de serviços de consultoria especializada para implementação do 

Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), a partir do mapeamento de 

processos (Fiscais, Previdenciários e Trabalhistas) com a finalidade de 

estruturar e adequar o sistema ERP SAP da TELEBRAS, bem como suas 

bases de dados ao eSocial e módulos associados, incluindo aquisição de 

licenças, consultoria e treinamento (Pregão Eletrônico nº 21/2016-TB, 

Processo nº 072/2015): 

No “Anexo A - Termo de Referência nº 05-3700 de 24/08/2015”, no item 

“2.1 Motivação”, não é informado o alinhamento da contratação a nenhuma 

diretriz ou meta estratégica. 

5) Contratação de Sistema de Gerenciamento de Eventos e Informações de 

Segurança (SIEM), capaz de analisar, em tempo real, os dados de eventos de 

infraestrutura, prevenindo e mitigando a ocorrência de ataques internos e 

externos, além de adicionalmente, coletar, armazenar e reportar dados 

relevantes para resposta a incidentes, investigação forense e adequações às 

normas vigentes (compliance), contendo: licenciamento, implantação, 

treinamento, operação assistida, suporte e manutenções evolutivas. Pregão 

Eletrônico nº 20/2016-TB, Processo nº 296/2015: 

No “Anexo A - Termo de Referência nº 09-3700 de 03/09/2015”, no item 

“2.1 Motivação”, é informado: 

“2.1.1. Alinhado ao objetivo estratégico de estruturação da Rede de TI, este projeto se 

insere na iniciativa de “Aumentar a Confiabilidade de Rede”, aprovado pela Diretoria 

Executiva da Telebras (REDIR) para o ano de 2015.  

Adicionalmente, o projeto atende toda organização de maneira transversal, auxiliando 

as iniciativas “Estruturar para ser fornecedor de redes seguras para o Governo”, 

“Estruturar para ser fornecedor relevante para o Ministério da Defesa”, e “Combinar 

dados em indicadores e relatórios gerenciais”.  

2.1.2.  Em 31 de dezembro de 2014 a Gerencia de Operação e Manutenção emitiu 

DOD 006-3500/2014 – (documento de oficialização de demanda) solicitando ações 

necessárias para aquisição de solução Gerenciamento de Eventos e Informações de 

Segurança. 

2.1.3.  Orienta-se para um posicionamento estratégico de antecipação de tendências, 

mitigação de riscos e manutenção do alinhamento com o negócio, em observação às 

boas práticas. 

2.1.4.  Observa-se também o atendimento aos seguintes instrumentos de 

planejamento: 

2.1.4.1.  Plano Estratégico Institucional da TELEBRAS 2013 

 2.1.4.1.1  Iniciativa Gerir Tecnologia da Informação - Processos internos do 

negócio - Objetivo estratégico 1.1 – Iniciativa 1.1.2 – Buscar a Eficiência Operacional; 
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2.1.4.2.  Do Planejamento Estratégico de TI, da Gerência de TI (2013/2016) 

 2.1.4.2.1  Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 2 – 

Garantir a disponibilidade dos serviços de TI em níveis aceitáveis; e 

 2.1.4.2.2  Perspectiva Processos Internos – Objetivo Estratégico 1 – Adotar 

boas práticas de Segurança da Informação.” 

Considerando que (i) somente existiu PDTI válido para os exercícios 2011 e 2012, (ii) o 

PEI somente esteve vigente para os exercícios de 2013 e 2014 e (iii) o PETI 2013-2016 

não teve suas metas avaliadas durante os exercícios, e nem sofrera atualização no 

decorrer da sua vigência, pode-se avaliar que as citações nos Termos de Referência em 

relação a alinhamento estratégico são frágeis e genéricas, à medida que refletem o 

atendimento a objetivos estratégicos estabelecidos a mais de dois exercícios do 

momento da emissão do termo de referência. Destaca-se inclusive, que quando da 

emissão destes termos a Telebras já discutia um novo planejamento estratégico, tendo 

sua conclusão sendo adiada por algumas vezes, decorrente das alterações da área de 

atuação da Telebras em decorrência da emissão de Decretos e das mudanças de 

composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da empresa, 

promovendo descontinuidades no processo de elaboração do Planejamento Estratégico 

Institucional, com consequências diretas sobe os demais processos de planejamento de 

áreas da Telebras.  

Ademais, as contratações vigentes em 2016 relacionadas a TI somaram cerca de R$ 77 

milhões, com destaque para a manutenção do Centro Integrado de Gerência de Rede 

(NOC) e a implementação do Sistemas de Gestão da Operação e Manutenção - Sistemas 

de Suporte (OSS), os quais somam cerca de R$ 42 milhões. Somente esses dois 

contratos respondem por 10% do volume de contratos vigentes em 2016 na estatal, 

sendo que o total de contratações de TI, por sua vez, ocupou 18% desse total. Assim, 

opina-se que esses contratos respondem por parcela significativa dos volumes gastos na 

estatal em 2016, e assim deveriam estar amparados por um processo de planejamento 

efetivo. 

Dessa forma, entende-se que a Telebras não realizou de forma efetiva um planejamento 

das aquisições de TI, o que aumenta o risco de realização de aquisições desnecessárias, 

com baixa qualidade ou que não estejam alinhadas às necessidades do negócio a médio 

e longo prazos, em especial a infraestrutura interna para operação dos seus projetos 

especiais como o SGDC, Redes Metropolitanas e o Cabo Submarino. 

Resta importante destacar que o TCU, no seu Guia de Boas Práticas em Contratação de 

Soluções de Tecnologia da Informação orienta que: 

“O planejamento da contratação é fundamental para que: 1) a contratação agregue valor ao 

órgão; 2) os riscos envolvidos sejam gerenciados; 3) a contratação esteja alinhada com os 

planejamentos do órgão governante superior ao qual o órgão esteja vinculado, do órgão e de TI 

do órgão; 4) e os recursos envolvidos sejam bem utilizados, não só os recursos financeiros, mas 

também os recursos humanos.” 

Em outro ponto do mesmo guia o TCU relembra que fragilidades no planejamento 

fazem “o órgão correr o risco de fazer TI pela TI, e não executar ações de TI para que 

o órgão progrida”. Nessa mesma linha, também convém mencionar a conclusão 

semelhante do Acórdão nº 265/2010 – TCU-Plenário, que enfatiza a necessidade de se 

ter formalmente elaborados os artefatos de planejamento estratégico. 

“9.1. determinar à Caixa Econômica Federal - CEF que: 

9.1.1. elabore plano de trabalho que preceda os processos licitatórios relativos a TI, 

demonstrando aderência da aquisição com o planejamento estratégico da instituição e com o 

plano diretor de informática e apresentando justificativa detalhada da necessidade da 

contratação, contendo a relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser licitada, bem 

como o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, de acordo 

com o previsto no art. 2º, incisos II e III, do Decreto nº 2.271/97, e nos arts. 6º, inciso I, e 10º, § 

7º, do Decreto-Lei nº 200/67;” 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
21 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Como principal causa tem-se a ausência de implementação de um processo consistente 

de elaboração, avaliação e revisão dos artefatos de planejamento, em especial o PETI e 

PDTI. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de setembro de 2017, a Telebras 

informou que a manifestação a este ponto se encontra no seu anexo I, a Nota Técnica nº 

11/2017/3000, de 11 de setembro de 2017, a seguir transcrito: 

“Foi elaborado o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação com vigência em 2017-2020 e 2017-2018, 

respectivamente; entretanto, o Planejamento Estratégico Institucional - PEI encontra-

se em revisão; após sua aprovação, e seguindo as melhores práticas de alinhamento do 

PETI ao PEI, a GTI irá, conforme atribuição regimental, realizar a atualização dos 

instrumentos de planejamento de TI. Não obstante, cumpre observar que as 

contratações ocorridas em 2016 sempre foram alvo de alinhamento e estavam 

adequadas aos planos anteriores. 

No parágrafo que menciona duas grandes contratações de TI, a do OSS - Sistema de 

Suporte à Operação, apesar do PDTI não vigente ele já descrevia como premissas este 

atendimento; assim, com validação da diretoria, foi dado o devido andamento, face sua 

importância ímpar para uma operadora de telecomunicações. Ainda sobre este item, é 

importante destacar que o Centro Integrado de Gerência de Rede (NOC), diferente do 

registrado, não se trata de uma contratação de Tecnologia da Informação. 

Esclarecemos que o contrato do NOC teve início em 2013, com dispêndio em 2016 em 

torno de apenas 7 milhões, valor esse que não devendo se misturar às despesas de TI.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A partir das manifestações da Telebras, tem-se evidenciado que não havia PDTI vigente 

em 2016 e que os artefatos de planejamento emitidos em 2016 serão ajustados para 

estarem alinhados ao PEI, que mesmo no momento atual, 11 de setembro de 2017, não 

se encontra concluído.  

Em que pese a afirmação de que o OSS e o NOC sejam sistemas de importância 

estratégica para a Telebras, a ausência de artefatos de planejamento efetivo ao longo dos 

exercícios representou um risco para o desenvolvimento dos trabalhos de 

implementação.  

Dado isso, as manifestações apresentadas pela Telebras estão alinhadas aos fatos 

apontados e, com isso, entende-se que a recomendação se encontra consistente com a 

necessidade de melhoria do processo de planejamento da Telebras.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Gerência de Governança, conforme definido no art. 23 do 

Regimento Interno da Telebras, implemente procedimentos para elaboração, avaliação e 

revisão dos artefatos de planejamento, em especial o PETI e PDTI, emitindo uma 

avaliação dos artefatos de planejamento de TIC vigentes para 2017 de forma tempestiva 

a promover a revisão destes artefatos para vigência em 2018. 
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas no planejamento de licitações e no acompanhamento da execução 

contratual, implicando em atraso nas contratações para o projeto SGDC, bem 

como na contratação de itens já existentes em estoque. 

 

Fato 
 

1. Demora nas contratações para infraestrutura do SGDC 

O projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), 

iniciado em 2013 e que consumiu cerca de R$ 2,3 bilhões, tinha data de lançamento 

previsto para final de 2016. Paralelo com esse projeto a Telebras também está 

envolvida, por força do Decreto nº 8135/2013, na manutenção da infraestrutura de rede 

de telecomunicações para atender aos órgãos e entidades do Governo Federal. Não 

contando com Planejamento Estratégico para 2016, constata-se que não foram seguidas 

boas práticas de gestão para consumo eficiente de recursos para suportar esses dois 

projetos. 

Sendo lançado em 04 de maio de 2017, com um atraso de 44 dias, o SGDC não conta 

ainda com a infraestrutura terrestre adequada à sua operacionalização, a saber: Conjunto 

de Antenas, Obras Civis, Equipamentos, Rede de Fibra Óptica, Energia Elétrica e Rede 

de Acesso – Banda Ka. Conforme o gráfico abaixo, percebe-se que a maioria das 

contratações foram realizadas no final de 2016 e início de 2017, sendo que a previsão de 

lançamento era para março de 2017. Sabe-se que as negociações realizadas com clientes 

do governo já contam com o SGDC em plena operação em setembro de 2017, prazo 

nitidamente exíguo para a finalização dos contratos assinados recentemente, a exemplo 

do contrato de fornecimento de rede de telecomunicações para a Dataprev. Assim, a 

concentração de contratações no período próximo ao lançamento demonstra fragilidades 

ou inexistência de processo de planejamento efetivo na Telebras.  

Gráfico 1: Distribuição das quantidades de contratos assinados. 

 

Fonte: Compilação de dados de Respostas a Solicitação de Auditoria. 

    Lançamento previsto do Satélite SGDC 
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Em 31/12/2016 a Auditoria Interna da Telebras finalizou avaliação do processo de 

Execução Contratual (Relatório 05-2016-AUD), abordando aspectos relativos a 04 

(quatro) contratos, totalizando R$ 23.028.306,48 e incluindo os seguintes termos 

027/2012/3000 - Digitel S/A; 177/2011 e 2600/18/2012 - Medidata Informática S/A; 

060/2016/3400-TB - Sec Power; 161/2011, 12/2013, 186/2015 e 163/2016 - Padtec. Os 

objetos contratados incluem aquisição de equipamentos para infraestrutura de 

telecomunicações e os serviços de instalação e manutenção dos mesmos. 

 

Como principais achados desse trabalho, destacam-se: 

a) A Telebras foi obrigada judicialmente a receber e pagar ao fornecedor Medidata 

o valor integral de equipamentos não instalados, sendo onerada inclusive com o 

pagamento de locação de galpão para a guarda destes equipamentos. 

b) Módulos, placas eletrônicas e/ou componentes de equipamentos, instalados e 

retirados de operação em função de defeitos, mas com diagnóstico e solução dos 

problemas feitos unicamente pela empresa contratada para manutenção da rede 

(Padtec PSG). 

c) Grande quantidade de equipamentos de propriedade da Telebras armazenados há 

tempo significativo em almoxarifados da Padtec, principalmente em Campinas - 

SP, aguardando definições de projetos para suas instalações em datas incertas. 

d) Novas aquisições de equipamentos DWDM com justificativas de serem 

utilizados como sobressalentes, mesmo possuindo em estoque quantidade 

significativa de equipamentos com as especificações idênticas e, em alguns, 

casos paralisados desde 2012. 

Sobre esse último item, conforme destaca a Auditoria Interna, tratam-se dos contratos 

286/2015-TB e 163/2016-TB, originados de processos de inexigibilidades, que 

totalizavam R$ 2.833.464.73 com execução durante o exercício de 2016. A tabela a 

seguir, extraída do Relatório 05-2016, mostra a comparação entre novas quantidades e o 

existente em estoque, mostrando o incremento total de 34% no volume de itens 

disponíveis. 

Tabela 3 – Descrição dos Equipamentos já existentes e que tiveram novas aquisições. 

Item 

Qtd. 

Estoque 286/2015 163/2016 

Total 

adquirido 

Incremento 

no estoque 

Amplificador óptico a fibra dopada com érbio 

- Booster (pot ≥ 20dBm) – modelo 

BOA4C211BDAHA 32 9   9 28% 

Amplificador óptico a fibra dopada com érbio 

- Pré (pot ≥ 10dBm) – modelo 

POA4C141AHAH 22 11 1 12 55% 

Amplificador óptico Raman LH (pot ≥ 

26dBm) – modelo ROA4C281AZAHA 19 5   5 26% 

Bastidor padrão 19 polegadas – modelo BT-

44ª 19   7 7 37% 

Transponder terminal STM-64/10GbE 

LAN/10GbE WAN OTU-2 (G.709) 

sintonizável com Super FEC – modelo 

T100DCT-4JTMYL 16 7   7 44% 

Transponder multiplexador de sinal cliente 

8x1Gbps OTU-2 (G.709) sintonizável com 

super fec – modelo TC100DCT-42JT8 4 2   2 50% 

Transponder multiplexador de sinal cliente 

8x1Gbps OTU-2 (G.709) sintonizável– 

modelo TCX12-4D-A0 18 3   3 17% 

Transponder terminal 2x1GbE OTU-1 (G.709) 

– modelo TCX11-4P-T0 4 1   1 25% 

Total 134 38 8 46 34% 
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Valores envolvidos (R$) 1.396.626 424.605,41 17.131,09   

Fonte: Auditoria Interna Telebras - Relatório 05/2016/AUD  - pág. 25, com adaptações. 

Com base na tabela anterior, os 46 itens contratados e similares aos já existentes em 

estoque somaram de R$ 441.736,50. Destaca-se que a Auditoria Interna apontou “grave 

deficiência no planejamento da empresa, pois se imputou aos cofres da Telebras um 

desembolso significativo, no mínimo inoportuno”. A tabela a seguir mostra de forma 

resumida um apanhado das razões para o armazenamento desses itens, estando os dados 

anteriores contidos nestes totais: 

Tabela 4 – Razões para manutenção de estoques de equipamentos de rede pela Telebras. 

Razão do Armazenamento do Equipamento/componente Qtd. de Itens Valor ( R$) 

Implantação cancelada  42 1.006.851,23  

Implantação adiada  103 3.089.286,54  

Readequação de projeto  80 4.050.307,71  

Desmobilização  107 4.980.752,32  

Reposição estoque  07 35.607,00  

TotaL 339 13.162.804,80  

Fonte: Auditoria Interna Telebras - Relatório 05/2016/AUD  - pág. 22, com adaptações. 

Outro aspecto a se considerar é a possibilidade de obsolescência desses equipamentos 

armazenados, dito da seguinte forma pela Auditoria Interna:  

“(...) um mercado exigente por qualidade e velocidade dos serviços de 

telecomunicações a manutenção destes equipamentos paralisados, por tempo 

tão significativo, inclusive com perda de garantia, podem ter os deixado, ou 

poderá deixá-los, obsoletos em função de defasagens tecnológicas, além de 

incorrer em riscos dos mesmos não funcionarem adequadamente em eventuais 

instalações. ” 

Dessa forma, entende-se que o planejamento deficiente dessas contratações pode ter 

causado prejuízo potencial de no mínimo R$ 441.736.50, tomando-se como base apenas 

os valores dos itens dos contratos 286/2015 e 163/2016 coincidentes com os já 

existentes em estoque, sem levar em conta os custos com a obsolescência e manutenção 

desses equipamentos em estoque. 

Como conclusão, a Auditoria Interna da Telebras recomenda às gerências envolvidas 

aprimorar o processo de planejamento de aquisições, incluindo a avaliação das reais 

necessidades de compra e a capacidade logística para guarda dos itens até então 

comprados e estocados com o fornecedor. 

Complementando os fatos demonstrados aqui, foi realizada análise dos controles 

internos específicos do processo de compras e contratações da Telebras, abordados no 

ponto 1.2.2.1 deste relatório. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

 Falta de planejamento ou planejamento inadequado em relação às suas reais 

necessidades de aquisição de bens e serviços e a realização de novas contratações. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Sobre os fatos apresentados nesse item, a Telebras apresentou, por meio do expediente 

CT-0111-1000-2017, considerações específicas sobre o item “2 - Ausência de controles 

na execução contratual”, trazidas na íntegra aqui: 

 

“Esclarecimentos da Gerência de Engenharia de Redes e Plataformas – GERP: 

Necessidade do Contrato nº 163/2016/3400-TB 

Inicialmente, para ativar o trecho entre Coxipó e Campo Mourão com equipamentos de 

transmissão usando a tecnologia DWDM, foram planejadas estruturas e pontos de 

abertura de tráfego, conforme apresentado na Figura 01. 

Com a informação da distância de rede entre os pontos de abertura e os valores padrão 

para cabos de fibra óptica que atendem a recomendação ITU-T G.652 (recomendação 

que estabelece os parâmetros óticos de cabos de fibras ópticas monomodo), as 

amplificações ópticas foram calculadas e contratadas por meio do Contrato nº 

103/2013/3400-TB. 

 

Figura 01 - Diagrama de Rede Planejado 

No momento que as fibras ópticas do trecho foram tomadas pela Telebras, foi feita a 

medição dos parâmetros ópticos reais do caminho óptico a ser utilizado. Após análise 

dos resultados ficou constatado que as fibras apresentaram valores acima dos 

recomendados para aquele tipo de cabo óptico, além do comprimento do trecho ser 

maior que o inicialmente definido na época de planejamento e elaboração do Contrato 

nº 103/2013/3400-TB (ver Figura 02). 

De posse das medidas reais, todo o trecho foi recalculado e constatou-se a necessidade 

de seis novos pontos intermediários de amplificação, sendo quatro deles novos pontos 

de abertura da rede óptica, onde não havia nenhuma infraestrutura Telebras 
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preexistente (Juti/MS, Bandeirantes/MS, Rio Verde de Mato Grosso/MS e Itiquira/MT), 

permitindo assim que o sistema DWDM pudesse ser implementado. 

Por esse motivo foi elaborado e assinado o Contrato nº 163/2016/3400-TB, envolvendo 

as estruturas de amplificação intermediárias para dar continuidade no projeto original, 

permitindo assim a execução do Contrato nº 103/2013/3400-TB. 

 

Figura 02 - Diagrama de Rede Modificado 

 

Observações importantes: 

A utilização dos parâmetros da norma ITU-T G.652 é um procedimento de uso 

recomendado na fase de planejamento de sistemas ópticos, quando não se dispõem de 

informações reais das redes de fibras ópticas, pois normalmente os cabos tendem a ter 

valores abaixo da recomendação. 

A variação dos valores de atenuação dos cabos, antes e após o lançamento da rede 

óptica, está associada, em grande parte, ao processo utilizado no lançamento dos 

cabos, tais como tracionamento do cabo, torção, curvas, etc. 

Outro ponto a ser considerado na qualidade do cabo óptico é a sua manutenção, pois 

redes ópticas com constantes rompimentos tendem a degradar a qualidade do cabo, 

aumentando a sua atenuação e podendo alterar as características de propagação, 

dependendo de como a sua manutenção é feita. 

Quantitativos do Contrato x Estoque Engenharia 
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Amplificador óptico a fibra dopada com érbio - Pré (pot > 10dBm) - modelo 

POA4C141AHAH 

O Contrato nº 163/2016/3400-TB previu a aquisição de um amplificador óptico, modelo 

POA4C141AHAH, sendo que na época existiam 22 (vinte e duas) unidades disponíveis 

em estoque. 

Inicialmente, o terminal DWDM a ser instalado na estação de Campo Mourão/PR, 

para atendimento do Anel Centro-Sul, seria integralmente atendido pelo Contrato nº 

103/2013/3400-TB. Devido às alterações do projeto, relatadas anteriormente, fez-se 

necessária a instalação de um amplificador adicional nessa localidade. 

Para utilização de equipamentos disponíveis em estoque, conforme avaliação do 

engenheiro responsável pelo projeto de readequação do trecho entre Coxipó e Campo 

Mourão, seria necessária a emissão de um Pedido de Compra (PC) para o serviço de 

Mobilização Adicional para PADTEC, visando a execução das seguintes atividades: 

elaboração de projeto, logística, instalação e configuração dos equipamentos. 

Diante disso, duas opções foram analisadas para resolver a questão, conforme descrito 

abaixo: 

• Opção 1: utilizar 1 amplificador disponível em estoque e emitir o PC para o serviço de 

Mobilização Adicional pelo Contrato nº 163/2016/3400-TB, em elaboração na época. O 

valor deste serviço seria de R$ 13.014,37. 

• Opção 2: contratar 1 novo amplificador por meio do Contrato nº 163/2016/3400-TB e 

utilizar serviço de instalação já adquirido no Contrato nº 103/2013/3400-TB, sendo o 

valor do amplificador de R$ 5.638,70. 

Devido ao fato da estrutura DWDM solicitada no PC 4100003079, referente ao 

Contrato nº 103/2013/3400-TB, ainda não ter sido instalada na estação de Campo 

Mourão, considerou-se que equipamentos novos comprados para a mesma localidade e 

que serão instalados no mesmo sistema, não apresentam necessidade de serviço de 

Mobilização Adicional. 

Como a Opção 2 representou uma economia de R$ 7.375,67 para a Telebras, em 

relação à Opção 1, o engenheiro responsável pelo projeto entendeu que a aquisição da 

placa seria a melhor escolha. 

Bastidor padrão 19 polegadas - modelo BT-44A 

O Contrato nº 163/2016/3400-TB previa a contratação de sete unidades do bastidor 

modelo BT-44A, sendo que apenas quatro unidades foram efetivamente demandadas 

por Pedidos de Compra (PCs). 

Conforme controle feito pela GERP, 19 unidades desse item, com o status de 

“implantação”, encontravam-se nos Centros de Manutenção (CMs). 

Sobre a referência à compra desse item, sendo que o mesmo existia em estoque, 

informamos que o item BT-44A, em estoque, refere-se a um bastidor de 19 polegadas 

onde outros elementos DWDM estão fixados; as unidades que estão nos CMs são 

estruturas oriundas de desmobilizações ou projetos cancelados, sendo que todas as 

estruturas estão montadas nos bastidores, tornando inviável o desmembramento das 

mesmas para uso apenas do bastidor, pois isso caracterizaria uma “canibalização” das 
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estruturas armazenadas. Isto equivaleria, por exemplo, a desmontar e separar todas as 

peças de um carro apenas para utilizar sua carcaça. 

No “ANEXO I - Especificação Técnica DWDM” do Termo de Referência do Contrato 

nº 163/2016/3400-TB foi detalhado o “Modelo de Estrutura de Amplificação Óptica” e 

dentro das unidades que compõe essa estrutura não foi colocado o bastidor de 19 

polegadas modelo BT-44A, a fim de não onerar o valor das estruturas. O bastidor, 

modelo BT44-A, somente seria comprado para estações que não tivessem como fixar as 

unidades da estrutura de amplificação. Por esse motivo foram contratadas seis 

estruturas de amplificação e apenas emitidos PCs para quatro bastidores modelo BT-

44A, o que representa uma economia de dois bastidores para a Telebras. 

A explicação de existirem seis estruturas de amplificação e sete bastidores modelo BT-

44A, deve-se ao fato de que foi previsto no Termo de Referência a utilização de um 

bastidor para cada estrutura e mais um bastidor para sobressalente, sendo que para o 

sobressalente seria analisado a real necessidade. Por fim, foram emitidos PCs para 

apenas quatro bastidores e nenhum como sobressalente. 

Adicionalmente, informamos que nenhum bastidor e nem o amplificador ainda foram 

pagos, tendo em vista que as instalações do trecho entre Coxipó e Campo Mourão 

iniciaram no final do mês de Agosto/2017. 

Informações adicionais sobre o amplificador óptico - modelo POA4C141AHAH 

O amplificador óptico modelo POA4C141AHAH é um equipamento amplamente 

utilizado na rede DWDM PADTEC da Telebras e não se trata de equipamento obsoleto 

ou em "processo de descontinuação"; ele faz parte de praticamente todos os projetos de 

estruturas OADM desse fabricante. 

Atualmente, a maioria das estações DWDM da rede Telebras são do tipo OADM, sendo 

essa unidade muito demandada. 

Para 2017, temos a demanda de aquisição de 20 unidades do modelo 

POA4C141AHAH; o estoque atual é de 12 unidades disponíveis para reuso - sete 

unidades reservadas para projetos que estão em curso. Então, ao utilizarmos essas 12 

unidades liberadas para reuso, ficaremos com um déficit de oito unidades. 

Como os projetos são dinâmicos e consomem os itens de estoque em momentos 

diferentes, principalmente unidades comuns e largamente utilizadas, como é o caso do 

amplificador óptico POA4C141AHAH, o fato de uma determinada unidade não ter sido 

utilizada em um momento, mas ter sido utilizada em outro, não causa qualquer prejuízo 

à Telebras. 

Esclarecimentos da Gerência de Operação de Redes e Serviços – GORS: 

Sobre o Contrato nº 286/2015-TB, informamos que a não utilização de equipamentos 

adquiridos/desmobilizados como sobressalentes deve-se à destinação dos mesmos para  

reutilização em novos projetos e, portanto, tais equipamentos ficam sob a guarda e 

controle da própria Engenharia. Dessa forma, esses equipamentos levam em conta 

planejamentos de rede definidos para atendimento do crescimento da rede. Ainda, 

grande parte desses equipamentos já estava destinada aos projetos de ampliação de 

backbone para atender o projeto SGDC. 
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Observe-se que, a todo o momento, estamos falando de equipamentos e não de peças e 

partes, foco da aquisição do Contrato nº 286/2015-TB. Se a manutenção utilizasse 

partes dos equipamentos, "depenando" suas peças e partes para utilizar como 

sobressalentes, eles perderiam suas características originais e os tornariam inúteis 

para aplicações em novos projetos, conforme já esclarecido pela GERP. Dessa forma, 

a Gerência de Operações de Redes e Serviços foi diligente ao levantar todo o 

quantitativo de rede DWDM instalada à época e o total de estoque de sobressalente 

DWDM existente (NT nº 157/3500/2015, anexa e parte integrante do Processo nº 

324/2015-TB) para a aquisição, racional, daquilo que era necessário para garantir a 

disponibilidade da rede, baseado na distribuição continental da rede e tempo de 

logística e armazenamento (conforme Prática Telebras de Dimensionamento de 

Sobressalentes, em anexo). 

Portanto, não entendemos haver qualquer dissonância de planejamento de aquisições e 

muito menos ter dado causa a prejuízos aos cofres da Telebras por aquisições 

desnecessárias ou inoportunas, pois o que se pretendeu foi adquirir peças e partes para 

garantir a correta e adequada distribuição de sobressalentes de DWDM para garantir 

a disponibilidade da rede, conforme normativo interno. 

Esclarecidos os fatos, solicitamos que a Recomendação nº 2 seja desconsiderada.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com base na manifestação encaminhada, a Telebras apresenta justificativas para as 

contratações 163/2016 e 286/2015 alicerçadas principalmente nos seguintes itens: 

a) Alteração de escopo com base em medição real de trecho de rede a ser 

instalada (163/2016); 

b) Existência de custo de mobilização adicional por parte do fornecedor 

(163/2016); 

c) Necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção (286/2015); 

d) Destinação de equipamentos em estoque para ampliação do backbone para 

atender ao Projeto SGDC (286/2015). 

Após análise dos itens apresentados, entende-se que os pontos trazidos na manifestação 

da Telebras clarificam o entendimento das circunstâncias relacionadas às contratações. 

Contudo, ressaltam ineficiência no processo de planejamento das mesmas, com 

destaque para: (i) necessidade de balizar contratações com parâmetros fidedignos desde 

o primeiro momento, realizando medições reais dos condicionantes que influenciem os 

quantitativos a serem adquiridos; (ii) necessidade de realizar pesquisas de preços 

levando-se em conta a possibilidade de contratações regionais, reduzindo eventuais 

custos adicionais quando da instalação de equipamentos contratados em processos de 

amplitude nacional; e (iii) necessidade de planejar as manutenções preventivas e 

corretivas de seus equipamentos levando-se em conta a possibilidade de troca por 

equipamentos já existentes em estoques versus a aquisição de itens sobressalentes 

especialmente para isso. 

 

Dessa forma, opina-se pela alteração da proposta de recomendação solicitada, 

migrando-se o foco de melhoria para a necessidade de se aprimorar os mecanismos de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
30 

planejamento de contratações, em especial as que envolvam a expansão da 

infraestrutura de rede da Telebras e a definição das quantidades necessárias para isso. 

Essa questão já está sendo abordada por recomendação específica, neste mesmo ponto, 

que solicita realizar atualização de normativos para a adoção de etapa de estudos 

técnicos preliminares no processo de contratação, reforçada agora com a necessidade de 

enfrentamento também das fragilidades destacadas acima.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Telebras atualize os normativos de compras e contratações 

incluindo a necessidade de realização, na etapa de planejamento, da fase de Estudos 

Técnicos Preliminares, tendo como parâmetro o que consta no item 6.2 do Guia de Boas 

Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (v2.0, Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).  

 

 

1.2 CONTROLES INTERNOS                             

1.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de registro tempestivo no sistema CGU-PAD de Processos 

Administrativos Disciplinares - PADs. 

 

Fato 
 

No âmbito do Relatório da Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2013 (Relatório 

CGU nº 201407124), a equipe de auditoria informou a ausência de registros no sistema 

CGU-PAD no exercício de 2013. Por meio de consulta ao sistema CGU-PAD, foi 

evidenciado a permanência de tal situação até o exercício de 2016.  

Questionado sobre a ausência do registro de processos no CGU-PAD o gestor afirmou:  

"informo que por meio da DEM -1000/9330, de 27/04/2017, foram designados novos 

administradores, principal e suplente, para o sistema CGU-PAD, conforme segue: 

(...) 

Nesse sentido, a Telebras, considerando a designação dos novos administradores promoverá o 

cadastramento dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados na empresa por 

ventura pendentes de registro no sistema CGU-PAD". 

No Relatório de Gestão da Telebras de 2016, no item 4.5, é afirmado: 

“Não há estrutura orgânica implantada na Telebras para o desenvolvimento das ações 

relacionadas ao sistema de correição. Eventos com necessidades de apuração são tratados caso 

a caso, sendo criada uma comissão para cada sindicância que se fizer necessária, que após 

apresentação dos resultados é dissolvida. 

Durante o exercício de 2016 não houve abertura de Processo de Apuração Disciplinar - PAD no 

âmbito da Telebras. ” 

Já no Relatório de Gestão de 2015 da Telebras foi informado:  

“No ano de 2015, houve a abertura de um processo de apuração disciplinar, que culminou com 

a apuração de ato faltoso e punição com pena de suspensão disciplinar, encerrando-se após a 

aplicação da penalidade. ” 

Além deste processo, neste Relatório de Gestão ainda é informado que foi instaurado 

em fevereiro de 2014 o Processo n° 152/2014, de natureza disciplinar, finalizado em 

março de 2015, com representação ao Ministério Público para propositura de ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa.  
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Assim, evidencia-se a ausência do registro de dois processos instaurados pela Telebras 

no sistema CGU-PAD. Esclarece-se que embora tais fatos tenham ocorrido em 

exercícios anteriores, a avaliação da conformidade de registro no sistema CGU-PAD 

não fez parte do escopo de ações de controle executadas. 

Questionado sobre os responsáveis pelo registro nos exercícios de 2014 a 2016, a 

Telebras encaminhou a DEM-2000/9164, de 09 de agosto de 2016, e a DEM-

1000/9051, de 24 de setembro de 2015, que designaram formalmente os responsáveis 

pelos registros no sistema. Na DEM-1000/9051 é informado a revogação da DEM-

1000/7951, de 06 de dezembro de 2013. Dessa forma, o registro no CGUPAD poderia 

ter sido realizado tempestivamente, tendo em vista que durante os exercícios 2013 a 

2016 existiram empregados da Telebras formalmente designados para manter os 

registros no sistema CGU-PAD. 

Assim, constata-se que a Telebras não tem registrado no sistema CGU-PAD, de forma 

tempestiva, as informações dos Processos Administrativos Disciplinares instaurados, 

descumprindo os comandos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043/2007. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Entende-se como causas para a Ausência de registro tempestivo no sistema CGU-PAD 

de Procedimentos Disciplinares: 

a) Em relação aos princípios e política: O Regimento interno da Telebras, 

vigente no exercício de 2016, definiu que o Presidente e os Diretores têm por 

atribuição “exercer o poder disciplinar, observada a legislação pertinente“. 

Portanto, estabelecendo de forma pouco precisa a atribuição da responsabilidade 

de cada nível hierárquico. 

b) Em relação aos Processos: Ausência de elaboração de normativo que oriente a 

implementação de procedimentos de instauração de Processos Administrativos 

Disciplinares – PAD e de registro das informações no sistema CGU-PAD. 

c) Em relação a Cultura, Ética e Comportamento: Ausência de implementação 

de medidas efetivas para promoção do comportamento ético dos agentes 

públicos e de incentivo à vigilância da manutenção dos valores éticos da 

empresa.  

d) Em relação a infraestrutura de TI: Fragilidade na implementação de sistema 

de controle de documentos dificultando o acompanhamento dos prazos e 

informações dos Processos Administrativo Disciplinares.  

e) Em relação as Pessoas e Competências: Número de empregados capacitados 

em relação ao processo de insaturação de PAD e registro no sistema CGU-PAD 

insuficiente, face ao turnover da empresa. 

.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de setembro de 2017, a Telebras 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Atualmente a Diretriz nº 236, de 18/09/2012, sobre Regime Disciplinar (Anexo 02) é o 

normativo interno que fundamenta os processos de apuração disciplinar no âmbito da 

Telebras. O normativo contém, entre outros, a descrição sobre os deveres e obrigações 

do empregado, as sanções disciplinares previstas, bem como as autoridades 

competentes para sua aplicação. Ademais, a Telebras também utiliza como guia matriz 

o Manual de Direito Disciplinar para Empresas Estatais, editado pela CGU. 
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Não obstante, é fato que a Diretriz nº 236/2012 carece de definição quanto aos 

métodos, procedimentos e especificações para a execução de atividades correcionais. 

Nesse sentido, a DEM-1000/9364, de 26/07/2017, constituiu comissão interna para 

estudo a respeito do Processo Administrativo Disciplinar, a qual deve definir o rito que 

melhor se adapte à realidade da empresa. 

Assim, após definição pela Diretoria Executiva acerca do modelo de apuração 

disciplinar a ser adotada pela Telebras, a Gerência de Gestão de Pessoas, com base em 

atribuição regimental definida no art. 28, inciso II, elaborará o normativo pertinente, 

oportunidade em que incorporará as recomendações ora emanadas da CGU. 

Por fim, informa-se que todos os procedimentos disciplinares instaurados pela Telebras 

foram devidamente inseridos do sistema CGU-PAD, em julho/2017, conforme Relatório 

de Procedimentos Instaurados, emitido em 04/09/2017 (Anexo 03). 

Esclarecimentos da Gerência de Tecnologia da Informação – GTI: 

Somente após avaliação das ações desenvolvidas em atendimento às Recomendações 1, 

2, 3 e 5 deste mesmo item, pode-se dar início aos esforços para disponibilização de um 

possível sistema da informação. Cabe, entretanto, reforçar que somente ao final das 

ações preliminares e a devida oficialização da necessidade, a área de Tecnologia da 

Informação poderá analisar a conveniência ou não de se adotar uma ferramenta de 

acompanhamento de instauração e acompanhamento de Processos Administrativos 

Disciplinares.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Telebras informa que estão sendo adotados medidas para sanar os 

fatos apurados, bem como para resolver as causas verificadas pela equipe de auditoria. 

Dessas medidas adotadas, destacam-se a inclusão no sistema CGU-PAD de sete 

processos disciplinares já julgados, sendo cinco de 2011, um de 2014 e um de 2015. 

No entanto, a instauração de comissão interna para ajuste dos normativos de regência 

dos processos de PAD sinaliza a aderência ao que foi discutido neste ponto, entendendo 

pelo alinhamento das recomendações à estratégia de atuação da Telebras sobre o 

assunto. 

Com relação ao atual normativo, vigente desde 20 de setembro de 2012, cabe registrar 

que o Enunciado CGU nº 15 de 18 de janeiro de 2017, disciplina a utilização subsidiária 

da Lei nº 8.112/90, no que for possível, para execução do rito de apuração de 

responsabilidade de empregados públicos, quando da inexistência de normativo. Por 

consequência, entende-se que na presença de lacunas no normativo atual poder-se-á 

utilizar subsidiariamente a Lei nº 8.112/90 durante o interstício entre o normativo 

vigente atualmente e a conclusão da elaboração de novo normativo.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que o Conselho de Administração, com base na atribuição definida 

no inciso V do art. 33 do estatuto social, realize ajustes no Regimento Interno da 

Telebras, para que sejam especificados os cargos responsáveis pela instauração e 

julgamento de Procedimentos Disciplinares.  

 

Recomendação 2: Que a Gerência de Gestão de Pessoas, conforme atribuição definida 

pelo art. 28 do Regimento Interno, faça as gestões necessárias à normatização dos 

Procedimentos Administrativos Disciplinares, pela empresa, encaminhando cópia das 

normas existentes (presentes ou futuras) à Corregedoria-Geral da União. E ainda, 
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implementar procedimento formal para registro das informações no sistema CGU-PAD, 

orientando seus empregados a realizarem o treinamento constante na página da CGU. 

 

Recomendação 3: Que o Conselho de Administração, com base na atribuição definida  

no inciso I do art. 29 do Estatuto Social, promova os ajustes do Regimento Interno da 

Telebras para que seja formalmente estabelecida a responsabilidade pela aprovação, 

revisão e acompanhamento da implementação do código de Conduta e Integridade da 

Telebras, bem como pela gestão da comissão de ética e integridade da Telebras. 

 

Recomendação 4: Que a Gerência de Tecnologia da Informação, conforme atribuição do 

art. 35 do regimento interno, avalie a conveniência e oportunidade de implementar 

sistema de acompanhamento da instauração e acompanhamento de Processos 

Administrativos Disciplinares. 

 

Recomendação 5: Que a Gerência de Gestão de Pessoas, conforme atribuição do art. 28 

do Regimento Interno, crie mecanismos para controle de prazos e acompanhamentos 

dos processos administrativos, com vistas a evitar demora nas apurações e prescrição, 

bem como adote procedimentos para que o sistema CGUPAD seja obrigatório e 

tempestivamente alimentado. 

 

 

1.2.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências no Processo de Compras e Contratos, com destaque para a ausência 

de estudos técnicos preliminares e de rotinas de prevenção de fraudes. 

 

Fato 
 

A Telebras conduz suas licitações e contratos por meio da Gerência de Licitações e 

Contratos (GCC). Essa área estrutura-se por meio de duas divisões: Compras e 

Contratos. A área de Compras atua geralmente com pesquisa de mercado e com a 

formatação e lançamento da licitação (conta atualmente com 06 empregados). A área de 

Contratos executa atividades envolvendo elaboração de minutas de contrato e 

acompanhamento das fiscalizações (conta atualmente com 07 empregados). 

Para se verificar o andamento dos processos licitatórios, foi elaborada amostra subjetiva 

correspondendo a 72% do total licitado em 2016, compreendendo 15 processos e cerca 

de R$ 400 milhões. A partir desses processos, foi realizada avaliação com foco na 

existência e funcionamento de controles internos relativos à área de licitação e 

contratos, sendo que foram detectadas inconsistências em todos os processos analisados. 

Apresentam-se a seguir as fragilidades identificadas: 

a) Automação processual e acompanhamento – A partir da análise efetuada foi 

possível identificar a utilização de três sistemas independentes: SYSCC (responsável 

pelo acompanhamento do processo e suas fases); SAP ERP (responsável pelo registro 

de compras, itens e acompanhamento da execução contratual) e Comprasnet (utilizado 

no lançamento e gestão dos pregões eletrônicos). Apesar desses sistemas, a Telebras 

ainda faz uso de processo físico, imprimindo e dispondo em pastas a maior parte dos 

artefatos gerados nos sistemas comentados anteriormente. Somando-se a isso, tem-se a 

dificuldade na geração de informações gerenciais para acompanhamento e gestão dos 

processos. Apesar de a GCC afirmar que sabe em quais áreas há gargalos, não foi 

identificada sistematização de indicadores para melhoria do processo de compras. 
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Esse aspecto relativo a fragilidade de acompanhamento dos processos também se reflete 

nas dificuldades de controle de disponibilidades orçamentárias, que segundo a própria 

área responsável carece de melhorias, como mencionado em resposta ao questionário de 

autoavaliação, transcrito a seguir: 

“A Gerência Financeira e Orçamentária (GFO) tem uma planilha de controle dos valores 

reservados e realizados para cada conta contábil. A cada pedido de reserva orçamentária, este 

valor é lançado na planilha que deduz do valor total reservado. (...). Em primeiro lugar, os 

valores são registrados manualmente em uma planilha de Excel, o que possibilita falhas 

humanas. Além disso, a planilha não está conectada a um sistema integrado da empresa e 

apenas a área orçamentária tem acesso a esta planilha e seus respectivos valores. Dessa forma, 

as outras áreas não possuem acesso a essas informações, e como consequência, não tem 

controle efetivo das suas reservas. ” 

Entende-se que essa condição aumenta a exposição ao risco operacional na manutenção 

da integridade e disponibilidade dessas informações, além de ir contra os princípios da 

eficiência e publicidade.  

b) Planejamento de demandas – Foi identificado que todos os processos se iniciam 

com a emissão de uma Requisição de Materiais/Serviços (RMS) e de um Termo de 

Referência (TR), originados da área demandante e encaminhados para a GCC. Contudo, 

não restou evidenciado nos processos a existência de artefato que demonstre a 

existência de estudos técnicos preliminares, estudos de viabilidade ou casos de negócios 

(business case), que embasaram cada processo, justificando os quantitativos e a solução 

adotada. Essa situação diverge de jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão nº 

758/2011-Plenário, que cita que “é recomendável que a Administração implemente 

controles que garantam que o termo de referência ou projeto básico para contratações 

de bens e serviços de TI seja elaborado a partir de estudos técnicos preliminares”. 

Foi levantado junto à área de planejamento técnico-operacional (DTO) que existe a 

figura da Nota Técnica de Planejamento (NTP), que apresentaria detalhes da solução e 

dos quantitativos requeridos pela área comercial.  Dos 14 processos solicitados, foram 

encaminhadas 08 (oito) NTPs, sem vinculação clara sobre qual processo cada uma está 

relacionada. Para o caso dos processos 227/2015, 228/2015, 229/2015, 230/2015 e 

231/2015, foi relacionado o conjunto de NTPs nº 43, 82, 86, 41, 90, 127 e 130, em 

bloco, sendo que essas NTPs não mencionam a necessidade direta do objeto dos 

processos (extensão de rede elétrica). 

Assim, não foi possível concluir que os processos de contratação possuem vinculação 

direta com algum estudo técnico preliminar que explicite, com base em necessidades do 

negócio, a solução apontada e os quantitativos solicitados. Apesar de as notas 

encaminhadas conterem informações sobre soluções, quantitativos e eventuais 

necessidades da área comercial, não há vinculação formal dessas informações com os 

processos de compras analisados. Essa situação dificulta a análise de retorno desses 

investimentos, além do real alinhamento com as necessidades de negócio da Telebras.  

c) Padronização de itens comuns – Nesse item, ressalva-se que, apesar de a maioria 

dos processos licitatórios analisados contarem com registros de compras no sistema 

SAP-ERP, registrando os itens negociados, não foi possível afirmar que somente esse 

cadastro serviria como fonte para a especificação de itens comuns. Foi observado que 

cada TR elaborado contém suas especificações próprias, sendo necessário resgatar esse 

artefato em cada nova licitação correlata. Esse fato aumenta a exposição a riscos 

operacionais e à necessidade de retrabalho quanto a contratações de itens comuns, que, 

no caso da Telebras, envolve equipamentos de telecomunicações usados de forma 

rotineira na manutenção de seus produtos e serviços.  

d) Normatização de atividades – Foram identificados na Telebras os seguintes 

elementos normativos: (i) Norma 228 - Fiscalização de contratos; e (ii) Norma 229 - 

Obtenção de Materiais, Obras e Serviços. Em análise das orientações contidas e do 
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processo efetivamente executado, observou-se que não consta detalhada a especificação 

de critérios para pesquisa de preços e rotinas de revisão dos artefatos produzidos, a 

exemplo da utilização de listas de verificação (checklist) para os editais e contratos. 

Apesar de a GCC afirmar que segue os preceitos da IN 05 (27/06/2014), alterada pela 

IN 07 (29/08/2014), opina-se que, mesmo assim, os normativos internos devem orientar 

a utilização de critérios para pesquisas de preços.  

e) Pesquisa de Preços – Sobre esse tópico, observou-se nos processos a existência 

apenas de pesquisas com fornecedores, não restando evidência de que houve também 

pesquisa no sítio oficial de compras governamentais e nem de outros órgãos públicos. 

Alerta-se que essa prática expõe a organização ao risco legal de descumprimento de 

orientação do TCU, a exemplo dos Acórdãos nº 1445/2015-Plenário (item 51) e nº 

5492/2017-2ª-Câmara (item 1.7.1.1), que citam como impropriedade a “pesquisa de 

preços restrita às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, (...), devendo ser 

adotado também outros parâmetros”. Como agravante, destaca-se que em muitos casos 

notou-se a existência de expediente da área interessada no processo de compras 

solicitando pesquisa de preços já com sugestão de quais empresas poderiam ser 

pesquisadas.  

f) Padronização de editais – Em relação à padronização de minutas, observou-se que a 

Telebras utiliza documento padronizado. Cabe destacar, porém, que não houve 

validação dessas minutas pela área jurídica, que, por sua vez, quando dos estudos para 

emissão de parecer, sugere reiteradas alterações de itens que já poderiam ser acordados 

na minuta padronizada.  

g) Rodízio de empregados nas comissões de licitação (CPL) – Dos 15 processos 

analisados, observou-se rodízio de sete (07) empregados da GCC em CPLs com média 

de três membros, sendo a função de pregoeiro rodiziada entre dois (02) servidores. 

Contudo, notou-se certo nível de concentração em dois (02) desses empregados na 

composição de equipes de apoio.  

h) Rotinas de prevenção de fraudes – Nesse item, procurou-se verificar a existência 

de rotinas para prevenção de fraudes e conluios nos processos licitatórios. Cabe destacar 

que essa temática foi abordada na Avaliação de Integridade realizada na Telebras em 

2016 (Relatório nº 20161006), sendo aqui discutido um detalhamento voltado para o 

processo de contratação. Nesse sentido, não foi observada a existência de práticas que 

envolvam análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição 

da empresa, análise das propostas em relação ao formato, existência de empresas de 

servidores da estatal, dentre outras verificações. A ausência desses procedimentos 

aumenta a exposição da Telebras ao risco de fraude em seus processos licitatórios, o que 

pode gerar perdas financeiras e danos à imagem da empresa.  

i) Capacitação de servidores – Restou evidenciado conforme dados constantes dos 

processos amostrados do período de 2015 a 2016, que 38% dos servidores designados 

para fiscalização dos contratos amostrados não tiveram treinamento adequado para tal 

atividade a partir da relação de treinamentos realizados pelos fiscais no que tange ao 

acompanhamento/fiscalização contratual. Esse fato pode elevar o risco de falhas 

operacionais e o não acompanhamento da execução contratual, o que pode comprometer 

os projetos em andamento.  

A partir desses pontos elencados, opina-se que a área de compras e contratações da 

Telebras carece de melhorias quanto aos controles internos relativos, especialmente, às 

atividades de planejamento e execução dos processos licitatórios. Essa situação, no 

geral, aumenta a exposição a riscos operacionais e, consequentemente, a falhas e 

fraudes nas contratações, incluindo o descasamento com os processos de negócios e a 

não agregação de valor. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

 Entende-se como principal causa das deficiências no Processo de Compras e Contratos, 

com destaque para a ausência de estudos técnicos preliminares e de rotinas de 

prevenção de fraudes a implementação parcial, pela Telebras, das rotinas e 

procedimentos afetos aos processos licitatórios, com base na legislação aplicável, em 

especial a Lei 8.666/93. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Sobre os fatos apresentados nesse item, a Telebras apresentou considerações, por meio 

do expediente CT-0111-1000-2017, Anexo 4, trazidas a seguir: 

 

[...] 

 “3. Em relação à fragilidade "a" do referido relatório, informamos que atualmente a 

Gerência de Compras e Contratos, por meio do Projeto ETT – Escritório de 

Transformação da Telebras, vem implementando algumas alterações no sistema SAP 

ERP em busca de melhorar a gestão dos processos de compras da Telebras. 

 

4.   A primeira alteração realizada, que está em fase de testes, é a emissão automática 

de alertas de vencimentos de todos os contratos administrativos. A próxima atualização 

a ser implementada será justamente a emissão de relatórios gerencias para 

acompanhamento e gestão dos processos de contratação. Ressalta-se que a demanda 

em comento, depende de uma série de atualizações no software por parte de uma 

empresa contratada. Acredita-se que no primeiro trimestre de 2018 a funcionalidade 

em questão estará completamente implantada.” 

 

5.  A fragilidade "b", que versa sobre a inexistência de estudos técnicos preliminares, 

ressalta-se que em que pese a Telebras não ser integrante do SISG, as Instruções 

Normativas da SL TI/MP são utilizadas e aplicadas por analogia, uma vez que são 

fundamentadas em preceitos constitucionais, os quais devem ser observadas por todos 

os órgãos e entidades da Administração direta e indireta. 

 

6. Nesse sentido, como de conhecimento de todos, recentemente o Ministério do 

Planejamento publicou a Instrução Normativa n° 05/2017, revogando a antiga 

Instrução Normativa n° 02/2008. Esse nova Instrução Normativa, estabeleceu diversos 

procedimentos de planejamento como fase obrigatória que antecede a licitação. 

 

7. Não obstante, lembra-se que a Lei das Estatais, dispõe que as empresas públicas e as 

sociedades de e economia mista deverão publicar, até junho de 2018, e manter 

atualizado regulamento interno de licitações e contratos. 

 

8. Atendendo a essa disposição legal, atualmente a Gerência de Compras e Contratos, 

por meio do Projeto ETT - Escritório de Transformação da Telebras, vem realizando 

diversos estudos a fim de elaborar o regulamento de licitações e contratos da Telebras, 

o qual constará as melhores práticas da Instrução Normativa n° 05/2017, inclusive o 

planejamento como fase obrigatória.  

 

9. Destaca-se que nesse momento todos os empregados da Gerência de Compras e 

Contratos estão participando do ciclo de capacitação em relação à IN MPOG n° 

05/2017 da ENAP; bem como, a Telebras providenciou a contratação de uma 

instituição, a fim de capacitar os empregados de diversas áreas quanto ao novo regime 

jurídico das estatais. (Anexo 01) 
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10. Ademais, ressalta-se que a minuta do regulamento dos procedimentos a serem 

observados pela Telebras em matéria de contratações administrativas realizadas por 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, a qual já possui o planejamento como fase 

obrigatória, está finalizada por parte da Gerência de Compras e Contratos, 

dependendo apenas de aprovação da Gerência Jurídica, Gerência de Governança e 

posterior submissão à Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Telebras 

(Anexo 02). 

 

11. Quanto à fragilidade "c", em que pese o entendimento desse respeitável órgão de 

controle, ratificamos a informação de que todos os itens comuns licitados 

rotineiramente pela Telebras são cadastrados no SAP ERP, e quando da realização de 

nova licitação para estes itens os empregados da Gerência de Compras e Contratos 

verificam a existência ou não do referido item no cadastro (Anexo 03). Informamos 

ainda que os itens que são adquiridos rotineiramente possuem também minutas de 

editais contratos padronizados, bem como itens de mesmo código no sistema 

comprasnet. 

 

12. No tocante às fragilidades "d, e", que versam sobre a inexistência de critérios para 

pesquisa de preços e rotinas de revisão dos artefatos produzidos, cumpre informar que, 

em que pese a Telebras não possua Diretriz Interna para pesquisa de preços, a 

Gerência de Compras e Contratos estabeleceu manual interno sobre a realização da 

pesquisa de preços (Anexo 04), utilizando-se dos preceitos atualizados da IN 05/2014. 

 

13. Além do mais, para atendimento ao pleito, formulou-se o checklist de pesquisa de 

preços (Anexo 05), a fim de constar nos autos informações de todos os artefatos 

pesquisados e produzidos quando da pesquisa de preços. 

 

14. Ainda sobre a pesquisa de preços, lembra-se que o novo regulamento de licitações e 

contratos da Telebras, em atendimento à Lei n° 13.303/2016, possuirá de maneira 

detalhada todos os requisitos da pesquisa de preços. Inclusive a minuta do regulamento 

de contratações administrativas realizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

informada acima (Anexo 02), já possui tal previsão. 

 

15. Em relação à fragilidade "f' - padronização de editais, ressalta-se que a Lei n° 

13.303/2016, estabelece obrigatoriamente a necessidade do regulamento de licitações e 

contratos possuir minutas-padrão de editais e contratos, que será plenamente atendido 

pela Telebras quando da elaboração do Regulamento de Licitações e Contratos. 

Portanto, após a realização do curso acima informado (Anexo 01), estaremos 

finalizando o regulamento. 

 

16. A fragilidade "g", dispõe sobre o rodízio de empregados nas comissões de licitação. 

Contudo, conforme acima informado, a área de Compras possui apenas 06 (seis) 

empregados, enquanto dos 07 (sete) empregados da área de Contratos, dois são de 

nível fundamental e outro trabalha exclusivamente com trâmite processual. Sendo 

assim, entende-se que a carência de pessoal na Gerência de Compras e Contratos, em 

especial na área de Compras, é obstáculo para alterar a situação apontada pelo 

relatório preliminar. Entretanto, estaremos capacitando outros empregados para 

atendimento da constatação apontada. 

 

17. A fragilidade "h", dispõe sobre a prevenção de fraudes. Nesse contexto, cumpre 

esclarecer que aproximadamente 90% (noventa por cento) das contratações realizadas 

pela Telebras são realizadas por intermédio do Pregão Eletrônico. 
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18. Lembra-se, que nos termos do artigo 4°, inciso XII , da Lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002, o pregoeiro deverá analisar apenas os documentos de habilitação do 

licitante que ofertou a menor proposta. 

 

19. Contudo, ressaltamos que a Telebras utiliza o sistema do Ministério do 

Planejamento para realização dos pregões, e este, por meio do SICAF, realiza o 

cruzamento dos dados cadastrais das empresas participantes de cada certame. 

Atualmente, os pregoeiros realizam a análise dos dados da empresa que declinou da 

proposta, a fim de verificar se esta possui alguma relação/conluio com a próxima 

empresa classificada. Não obstante, ressalta-se que mesmo que não haja qualquer 

relação entre as empresas, a Gerência de Compras e Contratos abre processo 

administrativo sancionatório, conforme disposto no art. 07, da Lei n° 10.520/2002.  

 

20. Informamos, ainda, que a Telebras possui cadastro de fornecedores (Anexo 06) que 

é consultado sempre quando há indícios de irregularidades.  

 

21. Em relação à fragilidade "i", que dispõe sobre a falta de capacitação dos 

empregados responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização contratual, ressalta-se 

que a indicação dos fiscais é realizada pela Gerência demandante, enquanto a 

capacitação é atribuição da Gerência de Gestão de Pessoas. Contudo, a fim de 

diminuir o risco apontado no relatório, a Gerência de Compras e Contratos, quando da 

solicitação de indicação de fiscais, alertará aos Gestores sobre a necessidade de 

indicar empregados aptos e capacitados para exercer a função de fiscal contratual.  

 

[...] 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As manifestações apresentadas pela Telebras vão ao encontro dos elementos 

apresentados na constatação, havendo ressalvas somente aos itens “c” e “f”. O item “c” 

trata sobre padronização de itens e o item “f”, alerta sobre a necessidade de mecanismos 

de prevenção de fraudes. 

 

Sobre o item “c”, a Telebras alega que itens comuns são cadastrados no SAP-ERP e que 

possuem minutas padronizadas de contratos. Contudo, ressalta-se que nos processos 

verificados não restou evidenciado nível de detalhamento suficiente para os itens então 

contratados. Entende-se que com as melhorias propostas para a ferramenta SAP-ERP 

essa situação poderá ser mitigada. 

 

Sobre o item “f”, a Telebras informa que quase 90% dos seus processos são por pregão 

e que utiliza o sistema SICAF para busca de informações dos potenciais fornecedores, 

contando ainda com cadastro de empresas, consultadas nos processos de contratações. 

De fato, essas informações restaram evidenciadas nos processos analisados, mas 

destaca-se que não foi verificado rotina de verificação de documentação apresentada 

para qualificação, como certidões e declarações, tendo em vista o contexto de serviços 

técnicos especializados que a Telebras está inserida. Também se destaca que não foi 

verificada atividade de verificação de “empresas com sócios em comum” e a “existência 

de licitantes reiteradamente desclassificados”, conforme destaca o TCU no Acórdão nº 

754/2015 - Plenário. 

 

Destaca-se também que os itens sugeridos como melhoria neste ponto podem auxiliar 

na mitigação do risco de questionamento dos processos licitatórios frente ao TCU, a 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
39 

exemplo do processo TC 019.346/2017-4, no qual o consórcio Seteh Engenharia e B2IT 

Serviços de Multimídia e Telecom Ltda. representam sobre possíveis irregularidades no 

Pregão Eletrônico nº 19/2017; e do processo TC 014.900/2017-3 (Acórdão nº 

8301/2017-2ª Câmara) no qual a empresa Intelecto Contact Center Ltda. representa 

contra eventuais irregularidades no Pregão Eletrônico nº 23/2017. 

 

Dado isso, mantém-se os apontamentos levantados e a recomendação de apresentação 

de um plano de ação para equacionar os pontos abordados, incluindo naturalmente 

ações em andamento ou concluídas no período em análise, bem como seus responsáveis 

e os prazos acordados. Como destaque de ações em andamento nessa linha, cabe citar os 

esforços da estatal na preparação do seu Regulamento próprio para Dispensa e 

Inexigibilidade de Licitação, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e que deve abordar 

muitos dos aspectos discutidos aqui. Cabe ressaltar também que o TCU, conforme 

Acórdão nº 581/2017 – Plenário, está iniciando linha de atuação focada especificamente 

em questões de ética e prevenção de fraudes, exatamente para “atuar de forma seletiva e 

sistemática, com ênfase nas questões estruturais da administração pública federal, a 

fim de contribuir com seu aperfeiçoamento”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apresentar plano de ação que contemple todos os itens elencados na 

constatação, incluindo nome da ação, responsável e prazo para implementação.  

 

 

1.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidade do Termo de Referência nº 0030/2015/3400 em relação às definições 

técnicas para os postos de transformação e transformadores, resultando na 

elaboração ineficiente dos preços de referência.  

 

Fato 
 

Buscando avaliar a conformidade dos preços de referência para o Pregão eletrônico nº 

03/2016, que originou a Ata de Registro de Preços 03/2016-TB, verificou-se nos 

documentos do processo nº 227/2015, o anexo III do Pregão - Termo de Referência 

(TR) nº 0030/2015/3400, de 24/08/2015, (folhas 192 a 205). 

O item 10 deste TR especifica o detalhamento técnico do Posto de transformação, a 

seguir, sendo inclusive apresentando desenhos ilustrativos.  

“10.1 A CONTRATADA deverá considerar os requisitos técnicos de fornecimento, relativos às 

características, projeto, fabricação e ensaios de "transformadores de distribuição" para 

utilização em estações de telecomunicações. 

10.2 Os transformadores para atender as estações de telecomunicações deverão ser dos tipos a 

Seco ou Óleo conforme especificações das concessionárias locais. 

10.3 O posto de transformação deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios e 

materiais necessários ao seu funcionamento: 

 (...) 

10.3.16 Armação secundária de 2 estribos; 

(...) 

10.3.19 Curva de 135º; 

(...) 

10.3.25 Caixa para medidores de demanda e energia radioativa; 

10.3.26 Caixa para transformador de corrente; 

10.3.27 Caixa blindada para chave faca tripolar ou disjuntor termomagnético; 

10.3.28 Chave faca com fusível tipo "NH" ou disjuntor termo magnético dimensão 

adequado; 

(...) 

10.3.31 Caixa de alvenaria para aterramento; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
40 

(...) 

10.3.34 Parafuso, porca e arruelas necessários e suficientes; 

10.3.35 E todos os demais itens necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, 

não expressamente mencionados neste documento, mas de acordo com as exigências técnicas de 

cada concessionária local; 

(...) 

10. 7 Características construtivas: 

10.7.1 O equipamento deverá ser de construção robusta, levando em consideração as 

exigências de instalação em poste ou em solo;” 

O item 10.4 do TR apresenta dois exemplos de “Posto de Transformação”: Posto de 

Transformação - 13,8 KV - medição direta em BT (para Instalações de 45 KVA - para 

BT em 220/127 V ou instalações de 45 e 75 KVA para BT em 380/220 V); e o segundo 

exemplo, Posto de Transformação - 13,8 KV - medição indireta em BT (para instalações 

de 75 a 300 KVA - para BT em 220/127 V ou instalações de 112,5 a 300 KVA para BT 

em 380/220 V).  Sobre as figuras de exemplo cabe destacar que estão sem legendas que 

identifiquem as siglas utilizadas, ainda assim, é possível identificar que foram copiadas 

da norma “NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUIÇÃO - NTE – 014”, Versão 10 de 

junho de 2014 da CEMAT/ENERGISA, que define “as diretrizes técnicas e as 

condições gerais de fornecimento que devem ser observadas para construção das 

entradas de serviço de energia elétrica em tensão primária de distribuição, em 

edificações urbanas ou rurais, atendidas a partir de redes aéreas de distribuição dentro 

da área de concessão das Centrais Elétricas Matogrossenses S.A – CEMAT”. Destaca-

se que no item 8 desta norma estão as descrições dos componentes dos desenhos e a 

legenda identificando os símbolos e número utilizados nos exemplos. 

Destaca-se que a mencionada norma NTE-014 da CEMAT/ENERGISA foi substituída 

pelas normas NDU 002 e NDU 003 a partir de 02 de janeiro de 2015, que tem por 

aplicação “condições gerais e diretrizes técnicas que  devem  ser  observadas  para  o  

fornecimento  de  energia  elétrica  a  edificações  individuais, urbanas ou rurais, com 

carga instalada superior a 75 kW e demanda de até 2.500 kW, atendidas pelas  

concessionárias  do  Grupo  Energisa,  a  partir  de  redes  de  distribuição  aéreas, 

com  as seguintes tensões nominais primárias...” e “estabelecer  regras  e  

recomendações,  com relação   à   elaboração   de   projeto   e   execução   das   

instalações   das   unidades consumidoras,  a  fim  de  possibilitar  fornecimento  de 

energia  elétrica  a  edificações agrupadas ou de múltiplas unidades em toda área de 

concessão da ENERGISA.”, respectivamente. 

O erro de grafia no item 10.3.25 do Termo de Referência permitiu que fosse 

identificado que as especificações técnicas foram copiadas de outra norma, “Manual 

Técnico de Distribuição NOR–TDE–103 - Fornecimento de Energia Elétrica em tensão 

de Distribuição Primária 34,5 KV”, especificamente da lista de materiais do 

“DESENHO 04 – SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO EM 

BAIXA TENSÃO POTÊNCIA DE 45 KVA A 112,5 KVA – INCLUSIVE EM 

MURETA”. Esta norma técnica se aplica a áreas de concessões da ENERSUL (empresa 

do grupo Energisa) e é limitada a aplicação para tensões de fornecimento primárias 

trifásicas de 34,5 KV. 

Portanto, evidencia-se que as especificações do Posto de transformação do Termo de 

Referência do edital são inconsistentes, sendo produto de cópias de trechos de normas 

técnicas distintas, sem que fossem compatibilizadas entre si e com as necessidades 

técnicas específicas da Telebras, de forma a permitir que o licitante possa elaborar as 

composições de custo apropriadas para cada um dos itens que compõem o edital da 

licitação. Assim, tem-se fragilizado as referências de preço estabelecidas pela Telebras, 

no processo licitatório, com base no Termo de referência elaborado. 

Sobre as definições técnicas do Termo de Referência destaca-se que o item 29 (TRAFO 

1F 45KVA - 13,8 KV BT 220V/380V) trata de fornecimento de um transformador que 
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confronta o estabelecido pelas normas técnicas das concessionárias 

ENERGISA/CELTINS (norma NTD-07, item 1.7.3.f), CELG (norma NTC07, item 

5.1.3.), e ELEKTRO (norma ND10, item 5.1.8.1.), portanto, que não seria permitido o 

seu uso pelas concessionárias de distribuição de energia da região Centro-Oeste. Cabe 

registrar que a planilha da licitação, bem como as propostas comerciais estão 

discordantes das características técnicas apresentadas no termo de referência da 

licitação, que em seu item 3 assim define: 

“3.1 No ANEXO II - Planilha de Quantitativos, na coluna DESCRIÇÃO, os itens são 

apresentados de forma abreviada. Para facilitar o entendimento segue abaixo a descrição 

completa de cada um dos itens. O terceiro dígito dos subitens abaixo corresponde ao item do 

referido Anexo. 

3.1.28 Transformador Monofásico, com potência mínima de 25kVA - classe de isolação 15kV ou 

25kV, 60Hz, AT. 13,8kV a 25kV, BT. 440/220Vac ou 254/127Vac; 

3.1.29 Transformador Monofásico, com potência mínima de 45kVA - classe de isolação 15kV ou 

25kV, 60Hz, AT. 13,8kV a 25kV, BT. 440/220Vac ou 254/127Vac;” 

Questionada sobre a diferença entre as tensões de saída do enrolamento secundário dos 

transformadores, a Telebras assim se manifestou: 

“e) Em relação ao item 29 a tensão de saída (BT) não seria 110/220V ou 220/440V, posto que 

não se consegue reproduzir uma tensão de secundário de Baixa Tensão Trifásica (220/380V) a 

partir de uma alimentação primária Monofásica? 

3.68. A tensão primária 13.8 kV pode ser alcançada em um trato monofásico, interligando-se o 

seu dipolo em duas fases. Este tipo de ligação tipicamente de neutro de trafo isolado utiliza a 

configuração comercial de trato monofásico e se faz útil em localidades rurais com 

características peculiares de fornecimento. Nesta configuração, há a possibilidade de tensão 

secundária, conforme especificado no item 29 em comento. Esta configuração tanto é possível 

que foi cotada por diversas empresas participantes do certame licitatório, não sendo sequer 

questionada pelas empresas licitantes.”  

A manifestação da Telebras sobre a tensão de saída do enrolamento secundário do 

transformador não encontra respaldo em base técnica, além do que, a apresentação de 

cotação para um transformador que não é possível de ser fabricado constitui indício de 

que tal item da planilha pode ser utilizado para baixar o preço global do fornecimento, 

fornecendo indícios da ocorrência de tipologia denominada “jogo de planilha”, posto o 

licitante saber que tal item jamais seria fornecido. 

Reforça-se o fato de que para fornecimento de tensão primária monofásica as 

concessionárias de distribuição de energia elétrica dos estados do centro-oeste impõem 

os limites estabelecidos em suas normas. Questionada sobre este fato a Telebras assim 

se manifestou: 

“f) Ainda em relação ao item 29, justificar a aquisição de transformador "Monofásico" de 

potência superior a 25 KVA, contrariando as normas técnicas das concessionárias 

ENERGISAICEL TINS, norma NTD-07, item 1. 7.3.f, CELG, norma NTC07, item 5.1 .3., 

ELEKTRO, ND10, item 5.1.8.1.  Informar se as concessionárias que atendem a região Centro-

Oeste foram consultadas sobre a aprovação de projeto utilizando este transformador 

monofásico de 45 KVA? 

3.69. Alguns equipamentos da Telebras podem consumir até 45 KVA e a intenção da ata era dar 

subsídios suficientes para atender possível área rural.” 

Assim, entende-se que o questionamento realizado pela equipe de auditoria não foi 

respondido.  

Portanto, a partir das avaliações realizadas tem-se constatado que o Termo de 

Referência nº 0030/2015/3400, de 24/08/2015, se encontra frágil em relação as 

definições técnicas dos postos de transformação, resultando na elaboração inadequada 

dos preços de referência da Telebras no edital para os itens associados a estas 

definições. 
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Da leitura do processo nº 227/2015 identificou-se que os preços de referência do edital 

foram obtidos mediante a média dos valores obtidos de propostas de preço de três 

empresas: ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:59.225.698/0001-

96), AMCC TELECOM LTDA (CNPJ: 24.996.902/0001-98) e SETEH ENGENHARIA 

LTDA (CNPJ: 26.742.502/0001-81). 

Da pesquisa ao Sistema SIASG identificou-se que as empresas SETEH e ZOPONE são 

fornecedoras habituais da Telebras, tendo a Zopone já celebrado contratos desde 

23/11/2010 totalizando R$ 102.687.024,47, e a SETEH celebrado contratos desde 

31/05/2012 totalizando R$ 86.985.630,38. Também se identificou que a empresa 

AMCC Telecon Ltda mantém vínculos desde 13/09/2013 com a Telebras, por meio do 

consórcio “AMCC REMEH”, totalizando R$54.487.420,20. 

Sobre o processo de obtenção dos preços de referência para editais de licitação é 

necessário destacar no Acórdão nº 819/2009 – Plenário, de 29/04/2009, o seguinte texto: 

“1.6.2. as contratações para aquisição de bens e serviços de informática não precisam ser 

realizadas, necessariamente, sob a forma de licitação do tipo “técnica e preço”, podendo 

também ocorrer sob a forma de pregão, conforme já tratado pelo TCU em diversos precedentes 

(Acórdãos nºs 237/2009, 144/2008, 2.658/2007, 1.782/2007, 1.114/2006, 2.138/2005, 

2.094/2004, 1.182/2004, 740/2004 (com redação alterada pelo 1.299/2006) e 313/2004, todos do 

Plenário); 

1.7. Com base no art. 250, inc. III, do RI/TCU, recomendar ao DNIT que, como parte do 

planejamento de suas licitações, em especial daquelas que visem contratar o objeto aqui 

discutido: 

1.7.1. realize o levantamento, o registro e a justificativa dos requisitos ou funcionalidades do 

bem/serviço a ser contratado, para deixar claramente demonstrado e fundamentado nos autos o 

nexo entre cada requisito exigido e o seu correspondente benefício para a contratação, a fim de 

evitar a indevida remuneração de requisitos dispensáveis e o direcionamento ou favorecimento 

em licitações, com base no princípio da motivação e no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93 

(nessa linha, item 9.3.16 do Acórdão nº 1.094/2004-P); 

1.7.2. faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em “cesta de preços aceitáveis” 

oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com fornecedores, pesquisa em 

catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de compras, avaliação de contratos 

recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores 

registrados em atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações 

privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores 

que, manifestamente, não representem a realidade do mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea 

“f”, da Lei nº 8.666/93 (nessa linha, itens 32 a 39 do voto do Acórdão nº 2.170/2007-P);” 

Tem-se ainda no Acórdão nº 2318/2014, de 03/09/2014, o seguinte texto de análise dos 

técnicos do TCU sobre as manifestações da Agencia Nacional do Petróleo – ANP sobre 

o processo licitatório em discussão naquela oportunidade: 

“6.6 Consoante entendimento deste Tribunal de Contas da União (Acórdãos 819/2009-TCU-

Plenário, 1685/2010-TCU-2ª Câmara e 265/2010-TCU-Plenário), para se comprovar o preço de 

mercado, a pesquisa deve levar em conta diversas origens, como, por exemplo, cotações com 

fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos, valores 

registrados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais e nas atas de registro de 

preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a estimativa mais real 

possível. Assim, apenas o documento encaminhado pela ANP para demonstrar a 

compatibilidade dos preços das fragmentadoras adquiridas com os de mercado não é suficiente. 

“ 

Portando, o estabelecimento dos valores de referência para a licitação com base apenas 

em três propostas de preço, de fornecedores habituais da Telebras, constitui uma 

fragilidade na etapa interna do processo licitatório que pode gerar como consequência 

distorções no preço de referência e, por conseguinte, o aumento de riscos de contratação 

de serviços com sobrepreços, sujeitando o gestor a responsabilização por danos ao 

erário decorrente de desperdício de recursos públicos. 
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Buscando minimizar o risco de sobrepreços em processos licitatórios, a Instrução 

Normativa SLTI nº 5, de 27 de junho de 2014, modificada pela IN nº 7, de 29 de agosto 

de 2014, orienta as entidades a adotar o rito definido no seu art. 2º para obtenção dos 

preços de referência em processos licitatórios para a aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, conforme a seguir: 

“Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes 

parâmetros, observada a ordem de preferência:  

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;  

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;  

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou  

IV - pesquisa com os fornecedores.  

§ 1º Em observância à ordem de preferência estabelecida nos incisos do caput, a utilização do 

parâmetro seguinte dependerá da impossibilidade, devidamente justificada, de utilização do 

parâmetro que o precede. 

§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a média dos preços 

obtidos. 

(...) 

Art. 5º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica a obras e serviços de engenharia, de 

que trata o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013.” 

Considerando que no processo nº 227/2015 não se tem as peças elencadas nos incisos I, 

II e III da IN SLTI nº 5/2014, bem como a motivação para sua ausência e as 

composições de Preço Unitário, baseadas no SINAPI ou SICRO (de acordo com o 

Decreto nº 7.983/2013), constata-se que o processo de estabelecimento de preço de 

referência para o processo licitatório se encontra em desconformidade com os 

normativos legais, aumentando o risco de ocorrência de sobrepreço em decorrência da 

inadequada pesquisa de preços. 

Da leitura do processo nº 227/2015, verificou-se que se sagrou vencedora no Pregão 

Eletrônico nº 03/2016 a empresa SETEH Engenharia. No Registro de preços decorrente 

deste pregão 03/2016-TB, se identifica os seguintes itens de fornecimento de 

transformadores: 

Tabela 4: Itens de fornecimento de transformadores. 

Item Descrição Qtd 

EDITAL PROPOSTA 

Valor com 

BDI 

Total 

Edital 

Valor com 

BDI 

Total 

Proposta 

33 
TRAFO 3F 150kVA 13,8 KV 

BT.220V/380V 2 20.679,01 41.358,02 20.670,00 41.340,00 

32 
TRAFO 3F 112,5kVA 13,8 KV 

BT.220V/380V 2 19.309,26 38.618,52 18.920,00 37.840,00 

31 
TRAFO 3F 75kVA - 13,8 KV 

BT.220V/380V 2 15.588,22 31.176,44 14.959,99 29.919,98 

30 
TRAFO 3F 45kVA - 13,8 KV 

BT.220V/380V 7 12.595,33 88.167,31 11.399,99 79.799,93 

29 
TRAFO 1F 45KVA - 13,8 KV 

BT.220V/380V 2 11.399,88 22.799,76 9.899,99 19.799,98 

28 
TRAFO 1F 25KVA - 13,8 KV 

BT.110/220V 3 8.901,45 26.704,35 7.800,01 23.400,03 
Fonte: Processo 227/2015.  

Esclarece-se que o valor do BDI de referência do edital é 14,02% e da proposta 

comercial vencedora é de 15,28%: 

Questionada sobre as condições de fornecimento dos equipamentos listados no quadro 

anterior, a Telebras informou: 
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“a) Trata-se de entrega no almoxarifado da Telebras ou em escritórios da Telebras nos estados 

da região ou já instalados em Postos de Transformação? 

3.64. As entregas dos transformadores solicitados sempre foram para atendimento direto aos 

sites da Telebras, para instalação. Não temos estoque desses equipamentos em nossos 

almoxarifados. 

b) A entrega de equipamento é acompanhada do fornecimento de algum serviço (carga e 

descarga em local determinado utilizando caminhão munck, instalação provisória, extensão de 

garantia do equipamento, teste de funcionamento ou comissionamento quando da instalação em 

local definitivo)? 

3.65. A entrega dos equipamentos é acompanhada de serviços contratados consecutivamente. 

São evidenciados por relatórios, testes e a própria ativação da estação de telecomunicação, 

sempre exigindo a garantia do serviço instalado, conforme Item 4.10.2.14 do processo em 

questão. ” 

O item 4.10.2.14 do Termo de referência informa o seguinte: 

“4.10.2 Projeto Definitivo de Instalação (PDI) - Este projeto é o chamado As-Built (como foi 

feito). Toda vez que um Projeto de Instalação (PPI) venha a ser executado, um dos documentos 

a serem entregues será o PDI, que neste caso é o PPI atualizado, contendo todos os serviços 

executados e os ajustes que por ventura tenham sido necessários. A formalização de entrega do 

PDI ou AsBuilt será a seguinte: 

(...) 

4.10.2.14 Termo de Garantia (arquivo .docx e .pdf);” 

Considerando as manifestações da Telebras buscou-se no Termo de Referência nº 

0030/2015/3400, de 24/08/2015, (folhas 192 a 205 do processo nº 227/2015) as 

definições básicas para que seja possível calcular os custos de transporte para entrega 

dos transformadores nos locais de uso dos equipamentos, não sendo localizado tais 

orientações.  

Portanto, pelas informações fornecidas pela Telebras, no que se refere as condições de 

fornecimento para entrega dos equipamentos, não é possível estimar os preços de 

referência para o fornecimento dos equipamentos, pois não se tem como apropriar os 

custos de transporte para entrega dos equipamentos nos locais de utilização, até porque 

a Telebras não tem definido nos documentos de referência do Pregão os locais onde 

serão utilizados os transformadores. 

No sistema SINAPI é possível obter cotações de Transformadores de Distribuição 

Trifásicos, no entanto, as especificações dos transformadores no SINAPI são para a 

tensão no enrolamento secundário de 220/127 Volts, portanto, diferente da 

especificação do edital, de 380/220 Volts. Outro fato que é necessário destacar é que os 

preços contidos no SINAPI são para retirada no local de fornecimento, que no caso de 

transformadores de distribuição seria na fábrica do equipamento ou distribuidor, 

portanto, sendo necessário acrescer as despesas de transporte até o local de uso ou 

armazenamento. 

Destaca-se que o item 29 (TRAFO 1F 45KVA - 13,8 KV BT.220V/380V) trata de 

fornecimento de um transformador que confronta o estabelecido pelas normas técnicas, 

conforme anteriormente abordado nesta constatação, com isso, não foi possível obter 

uma referência de preço.  

Além disso, considerando que nos documentos do pregão e nas manifestações da 

Telebras não forneceram informações que permitam apropriar os custos de transporte 

dos equipamentos até o local de instalação, não se tem como precisar corretamente o 

valor de referência para o item, o que dificulta o cálculo do valor do sobrepreço 

potencial da contratação. 

Assim, considera-se que, em decorrência das inconsistências técnicas do Termo de 

Referência nº 0030/2015/3400, como do não estabelecimento de orientações sobre 

como apropriar os custos de transporte e da não definição dos locais de entrega dos 
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equipamentos, não é possível estabelecer de forma consistente um valor de referência, 

com isso, o risco de que a contratação dos transformadores de distribuição tenha 

ocorrido com valores superiores aos necessários é alto. 

Alerta-se ainda que a Lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, estabelece a 

obrigação, para as empresas estatais, de elaboração de regulamentos de licitação que 

contemplem, dentre outros aspectos, conforme o inciso IV do art. 63, o “catálogo 

eletrônico de padronização”, que, conforme o art. 67: 

“...consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a 

padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia 

mista que estarão disponíveis para a realização de licitação.” 

Assim, resta necessário que a Telebras estabeleça um processo formal de 

estabelecimento de termos de referência com base legal e técnica adequados a 

padronização dos itens a serem adquiridos, que por consequência, possam resultar em 

obtenção de preços adequados nos processos licitatórios. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Entende-se que a principal causa para a fragilidade do Termo de Referência nº 

0030/2015/3400 em relação às definições técnicas para os postos de transformação e 

transformadores reside na ausência de implementação de um processo consistente de 

elaboração das características técnicas dos Termos de Referência dos processos 

licitatórios, gerando como consequências fragilidades na obtenção de preços de 

referência para instrução de processos licitatórios. 

    
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de setembro de 2017, a Telebras 

informou que a manifestação a este ponto se encontra no seu anexo I, a Nota Técnica nº 

11/2017/3000, de 11 de setembro de 2017, a seguir transcrito: 

“Esclarecimentos da Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Planta – GIMP: 

A GIMP entende serem pertinentes as recomendações feitas pela CGU, visto que o 

Termo de Referência estruturou-se em normas que foram obsoletadas no decorrer do 

processo licitatório. 

Entretanto, entende também que o efeito da aceitação destas recomendações não 

convalida o entendimento de que houve sobre preços na contratação, ou seja, não 

houve prejuízo para o erário decorrente das contratações, visto que houve dois 

contratos decorrentes do processo em comento (227/2015-TB), a saber: 80/2016/3400-

TB e 027/2017/3600-TB. 

O primeiro contrato tratou de serviço de vistoria e elaboração de projeto, do qual 

constavam seis itens no valor unitário de R$ 16.000,01 (dezesseis mil reais e hum 

centavo), num total de R$ 96.000,06 (noventa e seis mil reais e seis centavos); desse, 

foram realizados dois itens, num total consumido de 32.000,02 (trinta e dois mil reais e 

dois centavos). 

O segundo contrato foi originado pelos projetos e vistorias realizados pelo Contrato nº 

80/2016/3400-TB, no valor total de R$ 2.138.552,55, sendo que nada foi consumido. 

Por fim, esclarece que dos R$ 37.135.036,67 (trinta e sete milhões, cento e trinta e 

cinco mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) registrados em Ata de Registro 

de Preços foram contratados aproximadamente 6% e executados menos de 0,1% (em 

virtude de visão estratégica da empresa), em itens menos impactantes para custos 
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(serviços de projetos e vistoria). A GIMP se compromete com a manutenção deste 

índice, não executando nenhum serviço ou peça decorrente do contrato.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Telebras entende, conforme a sua manifestação, da pertinência das recomendações da 

CGU, assim, entende-se pela manutenção das recomendações consignadas no Relatório 

preliminar. No entanto, destaca-se da manifestação da Telebras a afirmação de que o 

contrato permanecerá com sua execução bloqueada até o fim da sua vigência. Essa 

manifestação implica que o atendimento das recomendações 2 e 3 ocorrerá ao fim da 

vigência do Contrato.  

 

Esclarece-se, no entanto, que a recomendação 2 tem por objetivo validar os preços 

contratados buscando aferir se os valores estão consistentes com os orçamentos de obras 

similares, tendo por base os custos de sistemas oficiais de referência, tais como SINAPI, 

SICRO e tabelas de insumos e composições de Secretarias de Obras de Estados 

(AGETOP, DERSA, SEOP, etc). Essa recomendação partiu da premissa de que se teria 

a necessidade de execução de algum item do contrato, no entanto, dada a manifestação 

da Telebras de que se compromete a não executar nenhum serviço ou peça decorrente 

do contrato, não é justificada a manutenção da vigência do contrato.  

Alerta-se, por oportuno, do risco potencial de dano ao erário decorrente da execução de 

algum item oriundo do Pregão eletrônico nº 03/2016, que originou a Ata de Registro de 

Preços 03/2016-TB, em virtude da ausência nos autos do processo nº 227/2015 da 

devida avaliação de cada um dos itens de preço homologados na Ata. 

Frise-se que além da devida avaliação de cada item homologado, resta ainda necessário 

que seja motivada nos autos do processo nº 227/2015 a decisão exarada pelo Diretor 

Administrativo-Financeiro, abordando a avaliação e a conveniência e oportunidade de 

revogação do Pregão Eletrônico nº 03/2016 em face das fragilidades na obtenção dos 

preços de referência do edital, com vistas a dar transparência dos atos de gestão, e evitar 

potenciais prejuízos à Telebras. 

Por fim, com o intuito de preservação do interesse público, considerando a manifestação 

da Telebras no sentido de que não vai promover a revogação da Ata de Registro de 

Preços, verifica-se a necessidade de elaboração de nova recomendação à Telebras para 

que não aceite adesões a Ata, ou que, se aceita a adesão, informe a entidade solicitante 

do risco de dano ao erário em função do potencial sobrepreço presente na citada ata em 

decorrência das fragilidades aqui discutidas.     
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Gerência de Governança, conforme atribuição definida no 

inciso III do art. 23 do Regimento Interno, implemente um processo de elaboração de 

preços de referência para instrução de processos licitatórios com estimativas de preço 

reais e consistentes com as necessidades técnicas das obras e serviços a serem licitados. 

 

Recomendação 2: Que o Diretor Administrativo-Financeiro, conforme competência 

atribuída pelo inciso V do art. 57, ratifique os preços adotados para referência no edital 

do Pregão Eletrônico nº 03/2016, demonstrando a adequação das composições de custo 

unitário de cada item licitado, das pesquisas de preços de insumos realizadas, e 

relacionando as coordenadas dos locais de entrega dos equipamentos às despesas de 

transporte e mobilização alocadas em cada item de fornecimento do edital. 

 

Recomendação 3: Que o Diretor Administrativo-Financeiro, conforme competência 

atribuída pelo inciso V do art. 57, avalie a conveniência e oportunidade de revogação do 
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Pregão Eletrônico nº 03/2016 em face das fragilidades na obtenção dos preços de 

referência do edital, motivando a sua decisão nos autos do processo nº 227/2015. 

 

Recomendação 4: Que o Diretor Administrativo-Financeiro, conforme competência 

atribuída pelo inciso V do art. 57, não aceite adesões a Ata, ou que, se aceita a adesão, 

informe a entidade solicitante do risco de dano ao erário em função do potencial 

sobrepreço presente na citada ata em decorrência das fragilidades apontadas pelo órgão 

de controle interno, motivando a sua decisão nos autos do processo nº 227/2015 

 

 

1.2.2.3 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências na contabilização de fatos relativos aos contratos de permuta de rede. 

 

Fato 
 

No intuito de buscar formas de atender seus objetivos institucionais, principalmente as 

extensões de rede de telecomunicações, a Telebras desenvolve parcerias com diversas 

outras empresas do setor e também com empresas de distribuição de energia elétrica, 

efetivando troca de infraestrutura e serviços de telecomunicações, situação comum no 

setor de telecomunicações. Essas permutas alcançaram o montante de R$ 12.900.227,13 

em 2016, correspondendo a cinco (05) contratos de swap, envolvendo as empresas 

Algar Multimídia S.A., Eletronorte, TIM Brasil, Telefônica/GVT e Cemig 

Telecomunicações S.A.. 

As análises realizadas buscaram responder à seguinte pergunta de auditoria: Os serviços 

que envolvem pagamentos por permuta de rede estão devidamente contabilizados? Das 

análises realizadas, foi possível constatar as seguintes fragilidades: 

a) Registro de ativos e passivos em rubricas inapropriadas e em desacordo com as 

respectivas receitas e despesas decorrentes 

As faturas recebidas das permutas de fibra apagada com a TIM, GVT/Telefônica e 

CEMIG estão sendo contabilizadas no passivo como serviço, ao invés de 

aluguel/arrendamento conforme vem sendo registrado para as faturas da Algar. Cabe 

observar que a despesa é registrada como aluguel. 

Ao mesmo tempo, as faturas emitidas pela Telebras estão sendo registradas no ativo 

como serviço SCM, mas deveriam ser contabilizadas como rendas. Cabe observar que 

as receitas estão sendo contabilizadas como rendas. 

b) Compensação de permutas baseada em notas fiscais/faturas/notas de débito 

imprecisas e com informações incorretas 

Há notas fiscais emitidas pela Eletronorte de Rondônia e Maranhão, bem como as notas 

de débito emitidas pela TIM, que não discriminam o serviço prestado, quantitativo, 

local exato de prestação (ponta A e ponta B), preço unitário e período efetivo dos 

serviços prestados e alugueis contratados. 

Não houve o estabelecimento de prazos para a apresentação de faturas dos itens 

permutados. Desta forma, as notas fiscais da Eletronorte estão sendo emitidas com até 4 

meses de atraso, atrasando a compensação com as notas da Telebras emitidas até 4 

meses antes. As localidades de RO e MA apresentaram as notas fiscais com maior 

atraso entre a data de emissão e de prestação do serviço. 

No caso da parceira TIM, as descrições constantes das notas de débito não estão 

coerentes, pois o faturamento está ocorrendo antes da prestação do serviço. A descrição 

da nota é referente ao mesmo mês de sua emissão. 
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c) Celebração de acordo de parceria com a CEMIG em desacordo com as práticas 

de mercado adotadas nos demais acordos de parceria, bem como ausência de nota 

técnica motivando os termos aceitos no acordo da Eletronorte 

Os valores avençados no contrato com a CEMIG estão destoando dos valores praticados 

nos demais contratos. Em que pese os valores acordados com a CEMIG estarem 

alinhados com as pesquisas de preço de mercado apresentadas inicialmente, os mesmos 

divergem dos acordos realizados com os demais parceiros de permuta da Telebras. Na 

revisão contratual realizada, não ficou evidenciado o alinhamento com os preços de 

mercado, conforme a sistemática adotada inicialmente. 

De fato, cabe observar que os valores unitários acordados com a CEMIG foram 

baseados em proposta que apresentavam preços finais ao consumidor (contratação 

direta), ao passo que os contratos com a Algar e TIM foram baseados em estimativas de 

custo dos equipamentos e insumos, despesas operacionais e administrativas e fator de 

recuperação do capital, sem o cômputo de lucros discricionários. 

Desta forma, pode-se observar que, em relação à Algar e à TIM, os valores cobrados 

pela Eletronorte estão alinhados, estando apenas a CEMIG com os valores discrepantes. 

Ao analisarmos a composição dos documentos acostados aos processos físicos para 

embasar os contratos de permuta (swap), não foram documentados os parâmetros e 

cálculos realizados para determinar os quantitativos justos a serem ofertados por cada 

parceiro das permutas realizadas nos contratos da CEMIG e da Eletronorte, ao oposto 

do que foi feito para a Algar e a TIM. No caso da Eletronorte, apesar do quantitativo de 

banda final ser igual para ambos os parceiros, não consta documento considerando as 

distâncias envolvidas, nos moldes da Proposta de Parceria Telbrax. 

Não consta o Termo de Aceitação Técnica do trecho Jurupari-Macapá de 334 km, no 

entanto, consta o Termo de Aceitação Técnica para o trecho Tucuruí-Manaus de 1874 

km. Como as notas de débito não descrevem em detalhes o objeto, não é possível 

identificar se a situação transitória acertada até a construção do trecho Jurupari-Macapá, 

mediante o fornecimento de serviços, foi encerrada.   
##/Fato## 

Causa 
 

Entende-se como principais causas para as deficiências na contabilização de fatos 

relativos aos contratos de permuta de rede: 

a) Utilização de rubricas contábeis não correspondentes aos objetos dos 

contratos. 

b) Descrição genérica dos serviços prestados nas notas fiscais/faturas/notas de 

débito recebidas, tais como discriminação de trechos (ponta A e ponta B) e datas 

que não condizem com os fatos. 

c) Atraso na apresentação das faturas, devido a dificuldades não especificadas da 

Eletronorte filiais RO e MA para emissão das notas fiscais; 

d) Ausência de padronização dos valores unitários de referência dos objetos 

permutados pela Telebras, bem como ausência de padronização dos documentos 

e planilhas a serem gerados para embasar a permuta e cessão de espaço físico. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de dezembro de 2017, a Telebras 

apresentou a seguinte manifestação: 

“(...) 
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a) Registro de ativos e passivos em rubricas inapropriadas e em desacordo com as 

respectivas receitas e despesas decorrentes 

(...) 

Comentários: 

CEMIG 

A CEMIG é ao mesmo tempo fornecedora de serviço e, no contrato de permuta, cedente 

de infraestrutura. Como o SAP só permite vincular uma única conta de passivo a cada 

fornecedor e não é possível cadastrar mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ, a 

CEMIG foi vinculada a uma conta de fornecedor de serviço. Por limitação do sistema, 

não será possível fazer a alteração e o custo de uma customização do SAP para 

permitir essa alteração é superior aos benefícios conseguidos.  

A conta de ativo do registro dos valores a receber do contrato está adequada, pois a 

Telebras, nesse contrato de permuta, fornece serviço de telecomunicações ao parceiro. 

Eletronorte 

A Eletronorte é cedente de infraestrutura e ao mesmo tempo, no contrato de permuta, 

fornecedora de serviços de telecomunicações.  Pela limitação do sistema apresentado 

nas justificativas da CEMIG, a contabilização dos valores a pagar será feito somente 

na conta FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO. Já o uso da conta 

FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-EXPANSÃO está equivocado e será 

corrigido. 

Telefônica 

A Telefônica é ao mesmo tempo fornecedora de serviço e, no contrato de permuta, 

cedente de infraestrutura. Pela limitação do sistema apresentado nas justificativas da 

CEMIG, a contabilização dos valores a pagar será feito somente na conta FORN-

SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO . O uso da conta FORN-

SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-EXPANSÃO está equivocado e futuramente será 

corrigido e todos registros serão feito na FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A 

PAGAR-OPERAÇÃO.. 

Em relação às contas de ativo, como a Telefônica é cliente de contrato de permuta e 

também de serviço de telecomunicações, ocorre o mesmo problema do cadastro de 

fornecedor, impossibilidade de vincular mais de uma conta ao mesmo cliente e de 

cadastrar mais de um cliente para o mesmo CNPJ. A contabilização será uniformizada 

para registrar todos os valores na conta C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-

SAP SD M NAC.  

TIM 

As contas de passivo serão ajustadas. 

Em relação às contas de ativo, como a TIM é cliente de contrato de permuta e também 

de serviço de telecomunicações, ocorre o mesmo problema do cadastro de fornecedor, 

impossibilidade de vincular mais de uma conta ao mesmo cliente e de cadastrar mais 

de um cliente para o mesmo CNPJ. Para esses casos, a contabilização é uniformizada 

para registrar todos os valores na conta C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-

SAP SD M NAC 

ALGAR MULTIMIDIA S/A 

2122510201 FORNECED-ALUGUEL,ARREND,SEG-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO 

3222510103 CSP-ALUGUEIS PJ-COMPARTILHAMENTO INSTAL 

1122120201 C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M NAC 

4182189205 ROB-RENDAS-ALUGUEIS-INFRA-CABO ÓPTICO 

CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A 

2122310201 FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO 
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3222510103 CSP-ALUGUEIS PJ-COMPARTILHAMENTO INSTAL 

1122120201 C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M NAC 

4122128802 ROB-SCM-TRANSMISSÃO-LINHA DEDICADA DIGITAL 

ELETRONORTE  

2122310201 FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO 

2122310210 FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-EXPANSÃO 

3222530175 CSP-UTILIZAÇÃO MEIOS-BACKBONE-SCM 

1122120201 C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M NAC 

4122128802 ROB-SCM-TRANSMISSÃO-LINHA DEDICADA DIGITAL 

TELEFÔNICA  

2122310210 FORN-SERV.TERCEIROS-M.NAC-A PAGAR-EXPANSÃO 

2122510201 FORNECED-ALUGUEL,ARREND,SEG-M.NAC-A PAGAR-OPERAÇÃO 

3222510103 CSP-ALUGUEIS PJ-COMPARTILHAMENTO INSTAL 

1122120201 C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M NAC 

1122180201 C.RECEBER-VRS FATURADOS-RENDAS-SAP SD M NAC 

4182189205 ROB-RENDAS-ALUGUEIS-INFRA-CABO ÓPTICO 

TIM CELULAR S.A. 

2122150210 FORNEC-MATERIAIS-M.EST-A PAGAR-EXPANSÃO 

2122410210 FORN-SERV.TEC.ADMINISTRATIVO-M.NAC-A PAGAR-EXPANS 

3222510103 CSP-ALUGUEIS PJ-COMPARTILHAMENTO INSTAL 

1122120201 C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M NAC 

4182189205 ROB-RENDAS-ALUGUEIS-INFRA-CABO ÓPTICO 

 

Esclarecimentos adicionais da Gerência de Relacionamento com Operadoras e 

Parceiros – GROP: 

No que diz respeito à Recomendação 1, cumpre destacar que o artigo 39, incisos III e 

IV, citados no relatório preliminar da CGU, prevê que:  

Art. 39. A Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros é responsável pela 

condução das atividades normativas e operativas relacionadas ao planejamento, 

acompanhamento e controle das negociações com operadoras, órgãos de governo e 

organismos internacionais, bem como dos contratos de interconexão com prestadoras 

de serviços de telecomunicações e tem as seguintes atribuições: 

III. Definir e implantar métodos e diretrizes para selecionar, negociar e monitorar o 

desempenho de potenciais parceiros e fornecedores estratégicos, visando a alcançar o 

cumprimento das demandas técnicas e/ou comerciais;  

IV. Elaborar estudos de equilíbrio econômico-financeiro referentes a acordos de 

parceria em suas diversas modalidades de negociação;  

Vislumbra-se, todavia, que na questão em pauta seria aplicável o artigo 27, I, do 

Regimento Interno da Telebras, que define as competências da Gerência Fiscal e de 

Controle – GFC, como se demonstra a seguir: 

Art. 27. A Gerência Fiscal e de Controle é responsável pela condução das atividades 

normativas e operativas relacionadas ao planejamento e acompanhamento da gestão 

fiscal e controle contábil e tem as seguintes atribuições: 

I. Analisar e classificar documentos, escriturar os atos e fatos relativos ao patrimônio e 

às variações patrimoniais da TELEBRAS, inclusive aqueles relativos a convênios, 

contratos e seus respectivos aditamentos e efetuar análises e conciliações contábeis; 

Nesse sentido, ressalta-se que as notas de débito emitidas pela Telebras em contratos 

de permuta envolvendo a cessão de infraestrutura são contabilizadas pela GFC, não 

tendo a GROP gestão sobre sua contabilização.  

Portanto, entende-se que este item deve ser analisado pela GFC, cabendo à GROP o 

apoio e consequente participação em elaboração de diretriz aplicável ao caso.  

Com relação às Recomendações 2, 3 e 4, a GROP manifesta-se de acordo com as 

Recomendações 2 e 3, propostas pela CGU, e frisa que a Recomendação 4 foi retirada 
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do Relatório pela CGU, conforme apresentação feita na reunião conjunta 

Telebras/CGU, realizada em 04/09/2017. 

Quanto à Recomendação 5, cumpre esclarecer que a função primária da GROP é 

identificar parceiros visando viabilizar demandas técnicas e/ou comerciais da Telebras 

com o objetivo de transpor barreiras impossíveis de serem atravessadas pela empresa 

sozinha ou, então, diminuir custos para cumprir os objetivos. 

Importante ressaltar a conclusão do Relatório de Negativa de Candidatos 

MGBHEOPP001, em anexo: “Considerando respectivamente a impossibilidade e 

dificuldade de viabilização/localização das áreas onde estão a emenda de fibra, não foi 

possível apresentar candidatos ...”. Esse relatório foi a razão primária da celebração 

do contrato de SWAP com a CEMIGTELECOM, pois ela se mostrou a opção única 

para viabilizar a iluminação das fibras ópticas do cabo OPGW da empresa Furnas, que 

compõe o backbone da Telebras. Sem as estações de Barreiro e Pimenta e do trecho de 

fibras ópticas negociados, todos da CEMIGTELECOM, não seria possível atender a 

cidade de Belo Horizonte e nem fechar o anel sudeste do nosso backbone. 

Provavelmente, o motivo de a CEMIGTELECOM ter sido dura nas negociações e 

valorado suas áreas acima do valor de mercado se deu pelo fato de ter ciência da sua 

situação de fornecedora única, atuando como monopolista da infraestrutura. 

Não obstante, a GROP não pôde adotar um critério único de equivalência entre objetos 

permutados, conforme sugerido pela auditoria, pois, se assim o fosse, isto impediria a 

celebração do contrato em tela com a CEMIGTELECOM. Conforme mencionado 

anteriormente, este contrato permitiu à Telebras servir a cidade de Belo Horizonte e 

municípios próximos e, de acordo com a Nota Técnica nº 16/2017/GROP-3900-TB, em 

anexo, isto traz uma “receita mensal que supera atualmente na sua totalidade a casa de 

R$ 1 milhão”. 

Isto posto, o critério utilizado atualmente pela GROP e defendido para ser mantido é 

do tipo relativo e não único. No caso específico em tela, foi levada em consideração a 

importância estratégica de se fechar o anel sudeste do nosso backbone e a vantagem 

econômica de uma receita mensal de R$ 918.729,95 (R$ 1.000.000,00 – R$ 81.270,05) 

em detrimento de um preço superior ao praticado no mercado. 

Com respeito à Recomendação 6, vide resposta anterior (Recomendação 5). 

Por fim, quanto à Recomendação 7, que não consta do Relatório Preliminar mas foi 

apresentada na Reunião Conjunta Telebras CGU de 04/09/2017, solicitamos que seja 

desconsiderada pois, conforme esclarecido anteriormente, o contrato firmado com a 

TELEMIGTELECOM não trouxe prejuízo algum à Telebras; muito pelo contrário, pois 

viabilizou uma receita mensal superior a R$ 900.000,00 e aumentou a segurança da 

rede ao fechar o anel sudeste do backbone Telebras.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação às impropriedades no uso das contas contábeis, o gestor apresentou que há 

limitações no sistema SAP para registro de um mesmo cliente/fornecedor em mais de 

uma conta contábil do ativo e passivo com o mesmo CNPJ. Desta forma, observa-se que 

sempre poderá haver um desencontro entre as informações do ativo/passivo e da 

receita/despesa, pois a receita e a despesa não refletem a classificação dada no 

ativo/passivo, bem como eventuais indicadores adotados pela Telebras podem 

apresentar resultados distorcidos. O ideal seria que as contas do ativo e passivo não 

ficassem estáticas para cada CNPJ, sendo inseridas individualmente em cada registro 

contábil. Ainda, o gestor apontou que não é economicamente viável alterar o sistema 

SAP tendo em vista o tamanho do ganho que as melhorias trariam.  
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É importante que as práticas/critérios usuais de equivalência entre objetos permutados 

estejam documentados dentro da empresa, de maneira que os trabalhos de negociação 

de permuta tenham tais critérios como objetivo final. As exceções à regra, como no caso 

da CEMIG, devem ser devidamente motivadas nos seus respectivos processos com toda 

a documentação de suporte à decisão adotada. 

Quanto aos valores unitários do contrato de permuta nº CT-006/2012 estarem fora dos 

padrões utilizados internamente em contratos de permuta com outros parceiros, observa-

se que o Relatório de Negativa de Candidatos (MGBHE0PP001), de 31 de maio de 

2011, o qual não consta do processo da CEMIG nem consta das Referências da Nota 

Técnica nº 150/3200/2011/Telebras, apresenta as dificuldades e aponta que a solução de 

contratação com a CEMIG era a única solução disponível, haja vista o relevo dos 

terrenos na região e a falta de documentação dos terrenos vizinhos ao ponto de emenda 

da fibra, os quais se encontravam em área de invasão.  

Ainda, o MM. Nº 06/2017/3200, de 15 de fevereiro de 2017, traz uma nova análise 

sobre a viabilidade de se manter no médio prazo o acordo de permuta com a CEMIG, 

haja vista a receita satisfatória advinda do uso desta fibra e a situação financeira 

delicada da Telebras no início de 2017. Também, não descarta a possibilidade de 

mudança de estratégia e aponta o viés de no próximo ciclo de planejamento da Telebras 

estudar a adoção de solução alternativa ao acordo com a CEMIG. 

Cabe mencionar que o Contrato nº CT-006/2012 com a CEMIG não traz 

individualmente os valores unitários da fibra apagada e dos espaços físicos cedidos. 

Após uma reanálise, o valor do km de fibra apagada acordado com a CEMIG está 1,88 

vezes superior ao acordado com a Algar, bem como o valor do Mbps está 1,5 vezes 

maior que o valor recebido da Eletronorte. Desta forma, há um maior recolhimento de 

impostos devido ao acréscimo incorrido pela inclusão do espaço físico no valor mensal 

acordado (valor total de R$ 81.270,05) para alocação dos pontos de presença (POP). É 

bem verdade que não há pesquisa de preços realizadas nas localidades de Barreiro-MG 

e Pimenta-MG para amparar o valor mensal estimado de R$ 38.041,30 pelos espaços 

cedidos de 160 metros e 60 metros, respectivamente. 

Assim, conforme as avaliações realizadas sobre a presente manifestação, entende-se 

pela manutenção de cinco das recomendações que foram consignadas no Relatório 

Preliminar. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Gerência Fiscal e de Controle, em conjunto com a Gerência de 

Tecnologia da Informação, efetue estudos com o objetivo identificar solução ou de 

alterar a forma de se inserir as contas contábeis nos registros dos fatos no sistema SAP 

e/ou readequar o plano de contas da Telebras visando tornar os registros dos fatos 

contábeis precisos, apresentando os cronogramas de execução dos trabalhos de estudo e, 

caso haja uma eventual solução identificada, de execução dentro do PDTI. 

 

Recomendação 2: Que a Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, 

conforme art. 39, inciso V e X, do Regimento Interno da Telebras, negocie junto aos 

parceiros de permuta de rede padrões de notas fiscais/faturas/notas de débitos que 

contenham descrição do objeto e períodos de prestação de serviços/aluguel, de maneira 

a condizer com os fatos reais e objetos avençados. 

 

Recomendação 3: Que a Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, 

conforme art. 39, incisos V, do Regimento Interno da Telebras, estabeleça no contrato 

os prazos para apresentação das notas fiscais pelas partes. 
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Recomendação 4: Que a Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, 

conforme art. 39, incisos XII, do Regimento Interno da Telebras, estabeleça 

procedimento padrão (Prática, Diretriz, etc) contendo os critérios de equivalência entre 

objetos permutados, bem como os documentos e planilhas necessários para realização 

de permutas e cessão de espaço físico. 

 

Recomendação 5: Que a Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, 

conforme art. 39, incisos III e V, do Regimento Interno da Telebras, em conjunto com a 

Gerência de Planejamento, Controle e Inovação, conforme art. 31, incisos VII, do 

Regimento Interno da Telebras, prospecte, ainda no planejamento para o exercício de 

2018, novas alternativas ao Contrato nº CT-006/2012 com a CEMIG, averiguando se os 

cenários apontados no Relatório de Negativa de Candidatos (MGBHE0PP001), de 31 de 

maio de 2011, se mantêm, bem como se a utilização da fibra da CEMIG é a única e/ou 

mais econômica alternativa de permuta para interligar o anel ótico sudeste da Telebras. 

 

 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Baixa execução do Projeto Redes Metropolitanas em 2016. 

 

Fato 
 

No contexto do Decreto nº 7.175/2010, do Decreto nº 8.135/2013 e da Portaria 

Interministerial MP/MC/MD nº 141, de 02/05/2014, a Telebras possui como um de seus 

objetivos estratégicos o provimento de redes de telecomunicações de dados para a 

Administração Pública Federal autárquica e fundacional. Como consta nas suas 

demonstrações contábeis de 2016, a estatal afirma que “a Companhia tem direcionado 

seus esforços no sentido de (i) intensificar a implantação da infraestrutura necessária à 

consecução do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; (ii) 

atender, cada vez com mais aptidão ao que determina o Decreto nº 8.135/2013; (iii) 

ampliar sua carteira de clientes do setor de governo; e (iv) aumentar sua participação 

em projetos de governo”. 

Para executar esses objetivos, constou no orçamento federal de 2016, no programa 2025 

- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia, no objetivo 1020 

- Expandir o acesso à internet em banda larga para todos promovendo o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, a ação 12OF – Implantação da 

Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga, que autorizou para a Telebras o 

montante de R$ 85.701.606 no exercício avaliado. Desse valor, somente 

R$ 9.894.147,00 foram efetivamente repassados já no início de 2017, devido às 

restrições orçamentárias. Por sua vez, a estatal informa a realização de 

R$ 46.397.703,49 (54% do autorizado), gastos com os seguintes projetos: 

Tabela 5: Projetos que receberam recursos da ação 12OF. 

Projeto Valor Realizado (R$) % 

Investimento de Pessoal PNBL 12.008.029,90 26% 

Backbone 9.665.999,37 21% 

Ampliação e Evolução do OSS – Assurance 6.708.473,22 14% 

Regiões Metropolitanas 5.573.362,39 12% 

Instalação GMGs e banco de baterias em POPs 3.515.109,95 8% 

Sobressalentes 3.064.855,83 7% 
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OI PNBL (Acquisition, licenças) 2.888.136,40 6% 

Atendimento Clientes 2.020.716,94 4% 

Backhaul 903.019,49 2% 

Treinamento 50.000,00 0% 

Total 46.397.703,49 100% 
Fonte: Enviado pela Telebras, conforme expediente NT-7-2017-3200-3000. 

Para justificar a baixa execução da iniciativa 0552 a Telebras informou por meio da 

Nota Técnica 06-2017-3200-3400-3500-3000, de 12/06/2017, que: 

“O efetivo repasse de recursos para o dispêndio ocorreu apenas em janeiro de 2017. A Telebras 

recebeu R$ 9,9 MM, referente ao exercício de 2016. 

Baixa execução de R$ 46,4 MM, que representa 54,4% em relação ao reprogramado, decorre 

da não realização dos repasses da União, no exercício de 2016, para cobrir os investimentos 

programados”, complementando ainda que “os projetos planejados para o ano de vigência 

tiveram suas realizações comprometidas, deslocando os seus cronogramas para exercícios 

posteriores”. 

Segundo o art. 19 da citada portaria interministerial de 2014, o prazo máximo para 

oferta dos serviços de redes de telecomunicações era de 24 meses para capitais e regiões 

metropolitanas e 60 meses para as demais localidades, ou seja, até maio de 2016 

deveriam ser fornecidos boa parte desses serviços de infraestrutura de rede. Nessa linha, 

a Telebras, em 2016, contava com as seguintes quantidades de circuitos ativados: 

Tabela 6: Quantidade de ativação de circuitos em 2015 e 2016. 

Total de Regiões 

Metropolitanas 

Quantidade de 

circuitos ativados 

em 2015 

Quantidade 

de regiões 

afetadas em 

2015 

Quantidade de 

circuitos ativados 

em 2016 

Quantidade 

de regiões 

impactadas 

em 2016 

78 447 58 260 45 

     

% de regiões com 

ativação de circuitos 
 74%  58% 

% de regiões sem 

ativação de circuitos 
 26%  42% 

Fonte: Dados compilados de respostas a Solicitação de Auditoria. 

Como mostrado no quadro anterior, restaram sem ativação de novos circuitos em 2016 

quase metade das regiões metropolitanas (42%). Somando-se a isso tem-se o fato de que 

mais de 45% das novas ativações em 2016 foram nas grandes regiões do país (Brasília, 

Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro), que já possuem circuitos ativos e cobertura 

normal do mercado de telecomunicações. Assim, pode-se apontar a baixa ampliação das 

redes metropolitanas da Telebras ao longo das regiões brasileiras menos desenvolvidas 

no exercício em análise.  

Segundo a Telebras, em 2016 as priorizações foram refeitas e ficou definido que haveria 

expansão de redes metropolitanas apenas nas sete cidades que hospedariam algum 

elemento do Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - 

SGDC, a saber: Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis, Salvador, Brasília 

Maceió e São Paulo. Ademais, foi observado que houve expansão da rede mediante a 

execução de novos contratos no exercício em análise apenas nas localidades já atendidas 

desde 2015. Como argumento, a Telebras enfatizou que o seu foco foi o Projeto SGDC 

e clientes governo das redes metropolitanas em localidades já atendidas, entretanto não 

foram estabelecidas metas por município, bem como não foram apresentadas metas 

gerais. Diante deste cenário, o único documento que apresenta a previsão de clientes e 

circuitos para o quinquênio 2015-2020 é um memorando enviado pela área comercial 

para a área técnica na ocasião do planejamento inicial em 2014/2015. 

Convém destacar também que, no final de 2015, foi constatado, em auditoria 

compartilhada (CGU e Telebras) que o contingenciamento orçamentário do Governo 
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Federal frustrou a liberação de recursos para o avanço do projeto de redes 

metropolitanas naquele período. Foi observado também que a Telebras tinha avançado 

em certos aspectos de planejamento, como priorização de localidades, elaboração de 

projetos e assinaturas de atas de registro de preço, contudo não foi detectada iniciativa 

de gestão de riscos quanto ao não atingimento dos objetivos do projeto frente à 

necessidade da Telebras de conquistar novos negócios e assim caminhar rumo à sua 

autosuficiência financeira.  

Conclui-se assim, que, a Telebras carece de mecanismos de acompanhamento do 

cumprimento da sua missão institucional, que é o desenvolvimento do PNBL, o que é 

agravado pelo contingenciamento de recursos da União. Mesmo com outras atribuições 

em andamento, como a participação no projeto SGDC e a oferta de serviços a clientes 

governo, entende-se que sua missão original é promover a ampliação do serviço de 

banda larga em todo o território nacional, tanto para clientes finais como para ampliação 

da prestação dos serviços públicos.   
##/Fato## 

Causa 
 

Entende-se que a principal causa para a baixa execução do Projeto Redes 

Metropolitanas em 2016 é a deficiência no acompanhamento efetivo das ações 

relacionadas a investimentos na infraestrutura de redes, agravada pelo impacto das 

estratégias de priorizações da Telebras por atender ao Projeto SGDC, em virtude do 

cenário de contingenciamento, de restrição orçamentária e da necessidade de 

atendimento às obrigações legais. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Sobre os fatos apresentados nesse item, a Telebras apresentou as seguintes informações, 

por meio do expediente NT-11/2017/3000, trazidas na íntegra aqui:: 

 

Esclarecimentos da Gerência de Planejamento, Controle e Inovação – GPCI: 

Para a Ação 12OF, Implantação de Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga, 

que teve dotação orçamentária autorizada (reprogramada) em R$ 85.701.606,74, 

foram executados 54,11%.  

Para o Projeto “Redes Metropolitanas”, contido na ação 12OF, foram executados R$ 

5.573.362,39, o que representa 53,24% do orçado, conforme informado na Nota 

Técnica nº 07/2017-3200-3000: 
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Assim, podemos observar que a execução do projeto Redes Metropolitanas está no 

mesmo padrão de execução da Ação 12OF. Estas redes, inclusive, deverão ser 

implementadas preferencialmente onde houver viabilidade econômica. 

A Telebras, no cenário de restrição orçamentária e visando alcançar a autossuficiência 

financeira, buscou priorizar o atendimento ao Projeto SGDC e aos clientes de governo 

(Decreto nº 8135/2013). Os clientes de governo estão sendo atendidos tanto com o uso 

de redes próprias quanto utilizando redes de terceiros na última milha. 

Note-se que os atendimentos a clientes de governo, estabelecido pelo Decreto nº 

8135/2013, é uma política pública de mesmo nível hierárquico do PNBL (Decreto nº 

7175/2010), embora utilizem estruturas complementares e interdependentes.  

A ampliação do serviço de banda larga para todo o território nacional, principalmente 

para as regiões de baixa atratividade econômica, tem forte dependência de recursos de 

investimentos públicos advindos do orçamento geral da União.  

Dadas estas considerações, nossa proposta é alterar a redação do item “CAUSA” 

para: 

“CAUSA 

Entende-se que a execução do Projeto Redes Metropolitanas em 2016 foi fortemente 

afetada pela priorização da Telebras por atender ao Projeto SGDC, em virtude do 

cenário de contingenciamento, de restrição orçamentária e da necessidade de 

atendimento às obrigações legais.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

  

As manifestações apresentadas pela Telebras vão ao encontro dos elementos trazidos no 

fato, sendo ratificados os principais fatores apontados, inclusive com a sugestão de 

causa apresentada, incorporada à proposta original. 

 

Merece destaque a afirmação de que o “projeto Redes Metropolitanas está no mesmo 

padrão de execução da Ação 12OF”. Ressalta-se que não se pretendeu discutir a 

comparação dos itens executados dentro da ação citada, mas sim a importância que o 

projeto Redes Metropolitanas possui para o cumprimento do PNLB e do Decreto nº 

8135/13, associado à não existência de metas e indicadores objetivos, frente aos 

cenários de projetos estratégicos e restrições orçamentárias. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apresentar plano de ação contemplando medidas, responsáveis e 

prazos com vistas ao avanço das atividades de implementação do PNBL, com destaque 

para a melhoria do sistema de indicadores que contemplem a evolução da infraestrutura 

de rede da Telebras, tendo como meta o atingimento dos objetivos do Decreto nº 

7175/2010. 

 

 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Risco legal de desconformidade com o art. 93 da Lei 13.303/2016, decorrente de 

extrapolação do limite de gastos com publicidade e patrocínio. 

 

Fato 
 

A Lei nº 13.303/2016 estabelece em seu art. 93 o seguinte comando: 

“Art. 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de 

economia mista não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por 

cento) da receita operacional bruta do exercício anterior. 

§ 1º O limite disposto no caput poderá ser ampliado, até o limite de 2% (dois por cento) da 

receita bruta do exercício anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista justificada com base em parâmetros de mercado do setor 

específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de 

Administração. 

§ 2º É vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição 

para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio 

que excedam a média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou no último 

ano imediatamente anterior à eleição.” 

A partir da leitura dos Relatórios de Gestão da Telebras dos exercícios de 2014, 2015 e 

2016 identifica-se os dados que constam na tabela a seguir: 

Tabela 7: Dados de Receita Operacional Bruta (ROB) e despesas com patrocínio e 

publicidade. 

Exercício 

Receita 

Operacional 

Bruta (ROB) 

Despesas de 

patrocínio 

Despesas de 

publicidade 

Total de 

despesas 

patrocínio + 

publicidade 

% da 

ROB 

2015 62.838.000,00  861.758,50 346.982,02 1.208.740,55 3,89% 

2016 81.489.000,00  995.590,89 453.082,37 1.448.673,28 2,31% 
Fonte: Relatórios de gestão 2014, 2015 e 2016. 

Ainda do confronto das informações presentes no Relatório de Gestão de 2015 e 2016 

com os lançamentos na conta de patrocínio no sistema SAP da Telebras foram 

identificados que os valores efetivamente pagos em 2015 e 2016 de patrocínios 

alcançam os montantes de R$ 858.477,70 e R$ 1.046.151,89, respectivamente, o que 

representa 2,76% e 1,66% da Receita Operacional Bruta do exercício anterior, portanto, 

acima do valor limite estabelecido na Lei nº 13.303/2016 (de 0,5 % da ROB), sem que 

fosse apresentado um estudo que justifica-se tal aporte. 

Da leitura dos Relatórios de Gestão de 2016 e 2015 evidencia-se que as despesas de 

publicidade nestes exercícios foram com contratos celebrados com a Imprensa Nacional 

e a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, que via de regra, tinham por objetivo a 

publicidade legal.  
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O art. 8º da Lei nº 11.652/2008, assim estabelece: 

“Art. 8º Compete à EBC: 

(...) 

VII - distribuir a publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal, à 

exceção daquela veiculada pelos órgãos oficiais da União; 

(...) 

§ 1º Para fins do disposto no inciso VII do caput deste artigo, entende-se como 

publicidade legal a publicação de avisos, balanços, relatórios e outros a que os órgãos e 

entidades da administração pública federal estejam obrigados por força de lei ou regulamento.” 

Portanto, as despesas de publicidade legal, que são de caráter obrigatório, já 

representaram 1,12% e 0,72% da Receita Operacional Bruta para os exercícios de 2015 

e 2016, respectivamente, portanto, somente estas despesas já extrapolam o limite de 

0,5% previsto na Lei nº 13.303/2016. 

Ainda que o §2º do art. 93 permita que fossem realizadas despesas de patrocínio e 

publicidade em montantes acima de 0,5% da ROB do exercício anterior, seria 

necessário que a Diretoria Executiva houvesse realizado um estudo para justificar, com 

base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa, a realização 

de tais despesas. De leituras de atas de Reunião de Diretoria não se identificou tal 

estudo. Também não foi identificado em atas de reuniões da Conselho de 

Administração, nos exercícios de 2015 a 2016, a aprovação de tal estudo para realização 

de despesas de patrocínio e publicidade acima do limite de 0,5 % da ROB. 

Considerando os valores médios de gastos com despesas de patrocínio em 2015 e 2016 

e o limite de gastos com patrocínio e publicidade em 2017, de R$407.445,00, tem-se 

identificado a extrapolação do limite de 0,5% da Receita Operacional Bruta, 

configurando a necessidade de que a Telebras reavalie os seus gastos com patrocínio 

buscando compatibilizar tais itens de despesas no exercício de 2018 aos limites da lei, 

inclusive cumprido com os ditames do § 2º, que restringe o valor máximo das despesas 

com patrocínio e publicidade a serem realizados no exercício que tem eleições gerais. 

Alerta-se ainda que, embora o art. 91 da Lei nº 13.303/2016 defina que a data limite 

para que a estatal promova as adaptações necessárias aos ditames da lei seja de 30 de 

junho de 2018, entende-se que seria uma boa prática para diminuir o risco de 

descumprimento do normativo legal nos exercícios vindouros que a Telebras elabore 

tempestivamente estudo que justifique despesas com publicidade e patrocínio 

totalizando montantes superiores a 0,5% da Receita Operacional Bruta, limitados ao 

percentual máximo definido na referida lei. 

Destaca-se que a luz do Acórdão 689/2007-TCU-Plenário, a seguir, a Telebras deve 

aferir se os preços contratados junto a EBC e a Imprensa Nacional estão compatíveis 

com os preços de mercado.  

“9.2. esclarecer que a orientação firmada na Decisão 538/99 - Plenário não afasta a 

necessidade de o administrador público certificar-se de que os preços oferecidos pela Radiobrás 

estão compatíveis com os de mercado, considerando o volume dos serviços a serem contratados, 

conforme exigem o arts. 25, § 2º, e 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93, 

obrigatoriedade esta que vincula tanto o administrador contratante do serviço de publicidade 

legal quanto a própria Radiobrás, a quem não é dada a possibilidade de cobrança de preços 

acima dos praticados no mercado, por força do monopólio legal instituído a seu favor, devendo, 

para tanto, o administrador público negociar junto ao veículo de comunicação descontos e 

condições econômico-financeiras mais vantajosas do que simplesmente aquelas estabelecidas na 

tabela pública de preço e de informar à Radiobrás esses descontos e condições obtidos para 

efeito de faturamento.” 

  
##/Fato## 

Causa 
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Avalia-se como causa da ocorrência de extrapolação dos limites estabelecidos na Lei 

nº 13.303/2016 é a ausência de um planejamento efetivo para realização de despesas de 

patrocínio e publicidade ao longo dos exercícios anteriores aliado a inexistência de 

diretriz legal que impunha limite aos gastos com patrocínio, somente existindo diretriz, 

por exemplo inciso VII do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, regulando as despesas de 

publicidade em ano eleitoral.  

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Na Memória de Reunião de Busca Conjunta de Soluções realizada em 4 de setembro de 

2017 encontra-se a seguinte manifestação: 

“A Telebras informou que está sendo realizado levantamento sobre os contratos atuais 

de patrocínio e publicidade, reconhecendo a necessidade de ajustar seus níveis de gasto 

nesse tipo de despesa. “ 

No documento CT. Nº 111/2017/0111/1000, de 11 de setembro de 2017, que apresentou 

as manifestações ao Relatório Preliminar, não foram apresentadas novas informações.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme manifestação da Telebras, via Ata da Reunião de Busca Conjunta de 

Soluções, a empresa está buscando adotar as medidas aqui discutidas para mitigar o 

risco de descumprimento do normativo legal.  

 

No entanto, cabe destacar que dentre as medidas a serem adotadas torna-se necessária, 

face ao limite de 0,5% da ROB estabelecido na Lei nº 13.303/2016, que totaliza para 

2017 o montante de R$ 407.445,00, a realização de um estudo para justificar o montante 

de despesa em valor superior ao limite, posto que as despesas de publicidade já 

superaram o limite de 0,5% da ROB nos exercícios anteriores e provavelmente neste de 

2017. 

 

A partir da manifestação entende-se pela validação da causa apontada pela equipe de 

auditoria, ensejando que as recomendações deverão ser tempestivamente atendidas pela 

Telebras.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Diretoria Comercial, conforme atribuição definida no art. 40 do 

Regimento Interno, elabore um estudo sobre as necessidades de realização de despesas 

de patrocínio e publicidade para os exercícios de 2017 e 2018, justificando, conforme 

comando no art. 93 da Lei 13.303/2016, a extrapolação do limite de 0,5% da Receita 

Operacional Bruta, com o objetivo de evitar a desconformidade com esse art. 93 da Lei 

13.303/2016 no exercício de 2018.   
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