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Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral, 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201306249 e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas
anual apresentada pela TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 01/01/2012
a 31/12/2012, 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.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o
inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN TCU nº 63/2010 e pelas DN
TCU nº 119/2012 e nº 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria
conduzidos  junto  à  Unidade,  providências  que  estão  tratadas  em  itens  específicos  deste
relatório de auditoria.

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, observaram-

se as seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de referência?
(ii)  As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº
119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012?

A metodologia  da  equipe  de  auditoria  consistiu  na  análise  das  peças  que
compunham o processo de contas da TELEBRAS (UJ 419001), com o objetivo de avaliar sua
conformidade com os normativos cabíveis. 
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Todas  as  peças  exigidas  –  notadamente  Relatório  de  Gestão,  Parecer  da
Unidade de Auditoria Interna e Rol de Responsáveis – foram apresentadas pela UJ.

Em relação ao conteúdo, pode-se dizer que o relatório abordou os principais
temas  exigidos,  verificando-se,  contudo,  algumas  ausências  em  relação  ao  exigido  pela
Portaria TCU nº 150, de 3.7.2012. Entre elas, destacam-se:

Item da Portaria
-TCU nº 150/2012

Descrição/justificativa da ausência

1.4
Ausência de apresentação dos macroprocessos, que estão em fase de identificação e 
implantação na UJ.

1.5
Não apontamento dos principais parceiros externos, devido aos macroprocessos ainda 
estarem em implantação.

6.1.6 Não apresentação da política de detecção de acúmulos de cargos.
6.1.8 Ausência de indicadores gerenciais de recursos humanos.

7.1
As informações apresentadas sobre a gestão da frota de veículos não atendem a todos 
os questionamentos constantes da DN TCU nº 119/2012.

#/Fato##

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foi proposta a

seguinte questão de auditoria: (i)  Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em
especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras planejados
ou pactuados para o exercício, foram cumpridos?

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise das ações vinculadas
a  programas  temáticos  sob  responsabilidade  da  empresa,  em  virtude  da  sua  maior
materialidade. 

Cabe  lembrar  que  a  execução  orçamentário-financeira  da  TELEBRAS,
sociedade  de  economia  mista,  não  está  vinculada  ao  SIAFI.  Com  isso,  o  registro  e
acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, com controle das receitas e
despesas do exercício, é feito por intermédio dos sistemas SIEST e SIOP. 

Nesse  sentido,  cumpre  mencionar  que  a  comprovação  dos  montantes  de
dispêndios e das fontes de recurso informadas no relatório de gestão, relacionados às ações
sob responsabilidade da UJ, torna-se consideravelmente mais dificultosa. Abaixo são descritas
as ações analisadas, com principais ocorrências do exercício:

UJ 419001 – Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
Programa 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Código/Título da Ação
Meta Física Atos e Fatos que

prejudicaram o
desempenho

Providências Adotadas
Previsão Execução

Execução/
Previsão (%)

12OF - Implantação da 
Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga

134 137 102 - -

147A - Implantação de 
Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação para a 
Copa e Grandes Eventos

40 13 32
Indefinições da Matriz de 
Responsabilidade entre 
FIFA e Governo Federal

Salas de telecomunicações 
(TCR e TIR), necessárias à 
finalização das obras da 
TELEBRAS, concluídas em 
abril de 2013. Pontos de 
atendimento pela FIFA e suas
contratadas somente 
oficializados em fevereiro e 
março de 2013.

146Y - Lançamento de Cabo 
Oceânico para Interconexão Brasil 
- Europa

14 0 0

Investimentos convertidos 
em inversões financeiras, 
para integralização em 
companhia a ser criada 
entre TELEBRAS e 
parceiros.

-
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147C - Lançamento de Cabo 
Oceânico para Interconexão Brasil 
- Estados Unidos

14 0 0

Investimentos convertidos 
em inversões financeiras, 
para integralização em 
companhia a ser criada 
entre TELEBRAS e 
parceiros.

-

146Z - Lançamento de Satélite de 
Comunicações 8 0 0

Grupo-Executivo do Projeto
SGDC nomeado em 
30.8.2012. Alta 
complexidade na compra de
satélite atrelado a 
transferência de tecnologia.

Instituição da empresa 
integradora satelital Visiona 
(51% Embraer, 49% 
TELEBRAS).

UJ 419001 – Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
Programa 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Código /Título
da Ação

Meta Financeira Atos e Fatos que
prejudicaram o

desempenho

Providências
Adotadas

Fixação
(dotação final/

atualizada)

Execução
(despesa

empenhada)

Despesa
Liquidada

Desp.
Liquid

(%)
12OF - Implantação da 
Infraestrutura da Rede 
Nacional de Banda 
Larga

105.749.578,00 104.408.228,00 91.631.105,00 87 - -

147A - Implantação de 
Infraestrutura de 
Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação para a 
Copa e Grandes 
Eventos

80.000.000,00 25.497.363,00 5.832.898,00 7

Pendências das obras 
impedem aceitação (e 
pagamento), mas não 
necessariamente são 
impeditivos para a entrada 
em operação das redes.

Aceitação (e 
pagamento) 
somente após o 
saneamento das 
pendências.

146Y - Lançamento de 
Cabo Oceânico para 
Interconexão Brasil - 
Europa

59.500.000,00 0,00 0,00 0

Investimentos convertidos em 
inversões financeiras, para 
criação de companhia entre 
TELEBRAS e parceiros.

Em negociação

147C - Lançamento de 
Cabo Oceânico para 
Interconexão Brasil - 
Estados Unidos

59.500.000,00 0,00 0,00 0

Investimentos convertidos em 
inversões financeiras, para 
criação de companhia entre 
TELEBRAS e parceiros.

Em negociação

146Z - Lançamento de 
Satélite de 
Comunicações

55.700.000,00 0,00 0,00 0

Grupo-Executivo do Projeto 
SGDC nomeado em 
30.8.2012. Alta complexidade 
na compra de satélite atrelado 
à transferência de tecnologia.

Instituição da 
empresa 
integradora 
satelital Visiona 
(51% Embraer, 
49% TELEBRAS).

/Fato##

2.3 Avaliação dos Indicadores dos Programas Temáticos
Considerando-se que, na Lei nº 12.593/2012, os indicadores são exigidos 

apenas para os programas temáticos; que não foi publicado o decreto de Gestão do PPA 2012-
2015; e que não há definição quanto ao Gerente do Programa e Coordenador da Ação (agentes
no modelo de gestão do PPA 2008-2011 e que determinavam se a Unidade era ou não 
responsável pelo programa ou ação), a avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 
restou prejudicada. 

Dessa forma, o controle interno se abstém de emitir opinião sobre o item na 
gestão 2012. 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas
A fim de atender ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União sobre esse

tema,  consideraram-se as  seguintes  questões  de auditoria:  (i)  A gestão de pessoas possui
processos de trabalho que buscam a adequabilidade da força de trabalho da unidade frente
às suas atribuições? (ii) O setor responsável observou a legislação aplicável à remuneração,
cessão  e  requisição  de  pessoal? (iii)  Os registros  pertinentes  no  sistema contábil  e  nos
sistemas  corporativos  obrigatórios  (foco  no  SISAC)  estão  sendo  lançados  de  forma
tempestiva e possuem qualidade suficiente ao nível de sensibilidade inerente ao assunto?

A partir  de  questionamentos  e  análises  das  informações  prestadas,  foram
obtidos os resultados descritos a seguir. 
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1. Força de Trabalho

Com base nos dados apresentados do relatório de gestão de 2012, o quadro de
pessoal da TELEBRAS estava assim constituído ao final do exercício:

A área responsável pela gestão de pessoas vem buscando readequar a sua força
de trabalho frente às suas crescentes atribuições. Ao final de 2012, foi selecionada empresa
para  realização  de  concurso  –  efetivamente  realizado  em  2013  –,  visando  a  contratar
empregados para suprir as necessidades imediatas da UJ em diversas áreas de formação.

Quanto às situações que reduzem a força de trabalho na Unidade, vê-se que a
empresa tem postergado o retorno dos empregados cedidos a outros órgãos e entidades, que
totalizam 98 pessoas, em função de o perfil desses profissionais não se encaixar ao atualmente
demandado. Também contribui para isso a ausência de uma política de desenvolvimento de
talentos e requalificação dos empregados antigos.

No  âmbito  da  regularidade  dos  servidores  cedidos,  foram  encontradas  as
seguintes inconsistências:

• Autorização para cessão de empregados emitida por autoridade não prevista no Decreto nº
4.050/2001, de 12.12.2001; e

• Indefinição quanto ao retorno de empregados cedidos à Anatel em situação não amparada pelo
Decreto nº 4.050/2001, de 12.12.2001.

2. Sistema Corporativo (SISAC)

Foram registrados dos 2 (dois) egressos no período – apontados no Quadro
A.6.1 – que não estiveram sujeitos à comunicação por meio do SISAC, tendo em vista a posse
de  um  dos  empregados  (matrícula  nº  030927)  ter  ocorrido  antes  da  promulgação  da
Constituição Federal de 1988, e a outra (matrícula nº 042313) não ter sido registrada nesse
sistema à época.

Não houve novas contratações no exercício de referência. 

3. Remuneração de pessoal à luz da legislação
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Em  relação  ao  acúmulo  de  cargos,  funções  ou  empregos  públicos,  e
consequentes remunerações, foi ressaltada a fragilidade das rotinas e mecanismos empregados
no  intuito  de  coibir  essa  prática  e  resguardar  a  empresa  em eventuais  ocorrências  dessa
natureza.

Nesse  contexto,  a  Unidade  apresentou  um modelo  de  Declaração  de  Não
Acúmulo  de  Cargos,  comprometendo-se  a  exigir  sua  assinatura  por  parte  de  todos  os
empregados,  aumentando,  com  isso,  a  segurança  da  empresa  em  casos  de  ilegalidades
verificadas.

4. Controles Internos Administrativos

Dentre  as  principais  fragilidades  encontradas  nos  controles  internos
administrativos,  destacam-se a  utilização de  rotina  manual  para  detecção fraudes,  erros  e
omissões  nos  pagamentos relacionados à  área de pessoal;  e  a  ausência de indicadores de
gestão de pessoas, especialmente em função de pendências ainda existentes no projeto de
desenho e identificação dos macroprocessos da empresa e na aprovação peremptória do Plano
de Carreira e Remuneração – PCR pelo DEST. 

Encontra-se, entretanto, em curso na empresa o processo de implementação de
uma ferramenta de gestão automatizada, que possibilitará a extração de relatórios e dados para
instituição de indicadores de gestão de recursos humanos e, também, a adoção de controles
internos mais rígidos no setor.

2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ
A fim de atender ao estabelecido pelo TCU nesse item foram consideradas as

seguintes questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 foram
regulares? (ii)  os  processos  licitatórios  e  as  contratações  e  aquisições  feitas  por
inexigibilidade e dispensa de licitação foram regulares? (iii) os critérios de sustentabilidade
ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras? (iv)
os controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e contratações
estão instituídos de forma a mitigar os riscos?

Para avaliar a regularidade das licitações conduzidas pela TELEBRAS,
foram selecionados 2 (dois) processos, com base nos critérios da materialidade e criticidade,
totalizando R$ 239.730.942,17. A amostra correspondeu a 24,65% dos recursos envolvidos
em licitações realizadas pela UJ, considerando-se os valores das propostas vencedoras em
cada certame:

Quadro Geral de Licitações Realizadas em 2012:

Qtde total de
Processos

Licitatórios

Valor Total de
Recursos dos

Processos
Licitatórios (R$)

Qtde
Avali
ada

Volume de
Recursos

Avaliados (R$)

Qtde em que
foi detectada

alguma
irregularidade

Volume dos recursos
em que foi detectada

alguma
irregularidade (R$)

50 972.457.382,85 2 239.730.942,17 2 239.730.942,17

Fonte: TELEBRAS/Comprasnet
Das  análises  efetuadas,  foram  identificadas  condições  restritivas  de

competitividade  e  insuficiência  de  informações  quanto  aos  critérios  de  julgamento  das
propostas, além de inconformidades, como a inobservância do prazo legal para realização de
audiência pública e inserção de cláusula de irreajustabilidade em contrato de longa duração.

Em relação às contratações diretas, foram analisados 6 (seis) processos – entre
dispensas e inexigibilidades de licitação –, a partir de critérios de materialidade e criticidade
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As aquisições por dispensa de licitação foram avaliadas em 3 (três) processos,
que  somaram  R$  538.579,58.  A  amostra  correspondeu  a  10,28%  do  valor  total  das
contratações diretas por dispensa realizadas em 2012 (R$ 5.239.277,24), conforme relação de
contratos enviada pela Unidade. Os valores envolvidos são descritos no quadro abaixo: 

Quadro das Dispensas de Licitação 2012:

Qtde total de
Dispensas

Volume Total
de Recursos de
Dispensas (R$)

Qtde
Avaliada

Volume de
Recursos
Avaliados

(R$)

Qtde em que
foi detectada

alguma
irregularidade

Volume dos recursos
em que foi detectada

alguma
irregularidade (R$)

108 5.239.277,24 3 538.579,58 3 538.579,58

Fonte: TELEBRAS
Os processos  avaliados  estavam regularmente  previstos  na  legislação  como

hipóteses de dispensa.

Em todos eles,  contudo,  estiveram ausentes ou insuficientes as informações
complementares que deveriam instruir os processos de contratação direta, como as razões da
escolha do fornecedor; a fundamentação para o quantitativo adquirido; e a justificativa do
preço contratado, cuja ausência foi recorrentemente identificada, tanto na dispensa, quanto na
inexigibilidade.

No que se refere à inexigibilidade de licitação, foram também escolhidos, com
base  nos  critérios  de  materialidade  e  criticidade,  3  (três)  processos,  totalizando  R$
73.706.954,90.  A  seleção  envolveu  98%  do  montante  total  das  contratações  por
inexigibilidade  do  exercício  (R$  74.811.181,28),  de  acordo  com a  listagem de  contratos
encaminhada pelo gestor:

Quadro das Inexigibilidades de Licitações 2012

Qtde total
de

Dispensas

Volume Total
de Recursos de

Inexigibilid.
(R$)

Qtde
Avaliada

Volume de
Recursos
Avaliados

(R$)

Qtde em que
foi detectada

alguma
irregularidade

Volume dos
recursos em que

foi detectada
alguma

irregularidade

27 74.811.181,28 3 73.706.954,90 3 73.706.954,90

Fonte: TELEBRAS
A inviabilidade de competição foi demonstrada em todos os casos avaliados.

Em 2 (dois) deles, contudo, a justificativa do preço contratado mostrou-se insuficiente e, no
terceiro, relativo à cessão onerosa recíproca, foi constatada ausência de equilíbrio financeiro.

Relativamente ao uso de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições,
foi observada a sua adoção em uma das licitações realizadas, não tendo sido, contudo, obtidas
informações adicionais quanto ao seu emprego nas demais aquisições de bens e contratações
de serviços e obras ao longo do exercício de referência. 

Registra-se, que a empresa tem adotado providências no intuito de obter maior
aderência  às  normas  regulamentadoras  da  matéria,  entre  elas  a  capacitação  de  seus
empregados acerca do tema.

Quanto  aos  controles  interno  administrativos  relacionados  às  aquisições,  as
principais  fragilidades  identificadas  foram  a  ausência  de  indicadores  de  gestão  e  a  não
implementação da gestão de riscos na área de compras e contratações. Tais tópicos já vêm
sido tratados pela UJ.

Como boa prática, cumpre destacar o estabelecimento de normativos internos
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no setor de compras, com a definição de procedimentos e responsabilidades. Tais normativos,
contudo,  deverão ser atualizados – principalmente em função das alterações na legislação
ocorridas desde a sua edição e das considerações exaradas neste relatório de contas. A revisão
já se encontra em andamento, conforme informações prestadas pela Unidade.

2.6 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
A  fim  de  atender  ao  estabelecido  pela  Corte  de  Contas  nesse  item

consideraram-se as seguintes questões de auditoria por tema: 

• Tema 1 – PDTI: (i)  O PDTI abrange o conjunto mínimo de itens definido no modelo de
referência do Guia de Elaboração de PDTI do SISP? (ii)  O PDTI está sendo efetivo para
direcionar as ações de TI? (iii) O PDTI está alinhado com os objetivos do negócio do órgão
definidos no Plano Estratégico Institucional (PEI)?; 

• Tema 2 – Recursos Humanos: A entidade mantém independência em relação aos empregados
das empresas contratadas?; 

• Tema 3 – Política de Segurança da Informação: A entidade definiu e documentou a Política de
Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da UJ, em
conformidade com as recomendações do GSI e normas aplicáveis?; 

• Tema 4 – Desenvolvimento de Software:  A entidade definiu, documentou e implantou um
processo de desenvolvimento software, utilizando padrões de gestão para o monitoramento
dos projetos de desenvolvimento e adotando métricas para mensuração de esforço e custo
relacionadas a entrega de produtos?; 

• Tema 5 – Contratações de TI: (i) As contratações de Soluções de TI, realizadas no período de
exame, foram baseadas nas necessidades reais da entidade, estão alinhadas com o PDTI ou
documento similar e estão em conformidade com a IN04 2010 da SLTI?  (ii)  Os processos
licitatórios para contratação de Soluções de TI foram baseados em critérios objetivos, sem
comprometimento  do  caráter  competitivo  do  certame,  e  realizados  preferencialmente  na
modalidade pregão, conforme dita a IN04 2010 da SLTI? (iii) Os controles internos adotados
para  gestão  do  contrato  foram  suficientes  e  adequados  para  garantir,  com  segurança
razoável, a mensuração e o monitoramento dos serviços efetivamente prestados, segundo a
IN04 2010 da SLTI?.

Para  cada tema estabeleceu-se a  metodologia de  análise  descrita  no quadro
abaixo, considerando, inclusive, os resultados já obtidos no Acompanhamento Permanente da
Gestão 2012.

Tema Metodologia

PDTI
Avaliação do PDTI ou documento equivalente, da lista 
das ações de TI de 2012 (no sítio do órgão e no DOU).

Recursos Humanos
Avaliação dos editais e contratos de TI vigentes em 
2012.  

Política de Segurança da Informação

Avaliação da política de Segurança da Informação e 
Comunicação e/ou outros documentos correlatos; e de 
documentos que comprovassem a participação da alta 
direção nas decisões relacionadas a POSIC. (Atas, e-
mails, memorandos) 

Desenvolvimento de Software
Avaliação do processo de desenvolvimento de 
Software utilizado tanto pela entidade, como pela 
contratada.

Contratações de TI
Avaliação dos processos de formalização das 
contratações realizadas pela UJ no exercício em 
análise. 
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A partir dos trabalhos realizados, foram identificadas algumas inconformidades
relacionadas  às  contratações  de  TI,  como:  ausência  de  motivação  para  os  quantitativos
adquiridos;  aquisição  de  notebooks de  "perfil  avançado",  sem motivação  expressa  para  a
especificação técnica  dos  equipamentos  comprados;  e  ausência  de formalização de  termo
contratual em aquisição com garantia prevista de 36 meses.

2.7 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário
A entidade conta com duas categorias de imóveis a serem gerenciados: a sede

da empresa e os imóveis que abrigam as torres de transmissão e retransmissão. Todos os eles
são locados de terceiros.

Quanto  às  áreas  privativas  da  sede,  a  gestão  é  efetuada  pela  Gerência  de
Logística por meio de contratos de terceirização de limpeza e manutenção, que contam com
fiscais formalmente designados dentre os empregados da empresa.

No que se refere às torres,  a gestão dos terrenos é dividida em duas fases:
implantação  e  operação.  Durante  a  implantação,  ela  fica  a  cargo  da  área  de
Engenharia/Implantação e, posteriormente, na etapa de operação, torna-se responsabilidade da
Gerência de Operação e Manutenção. 

Ao final do exercício de 2012, não obstante haver uma empresa terceirizada
contratada para efetuar a manutenção dos terrenos, a Gerência de Manutenção e Operação não
possuía uma estrutura de pessoal própria alocada nos estados para vistoriar os terrenos. Foi
relatado pelo gestor que há um projeto em curso na entidade para adoção dessa estrutura tão
logo sejam empossados os novos empregados advindos do último concurso público.

Em relação aos controles internos, verificou-se a ausência de mapeamento de
riscos no âmbito da TELEBRAS, acarretando na indefinição de procedimentos de controle
formalizados, com vistas a mitigar os riscos na gestão do patrimônio imobiliário. A empresa
apresentou o andamento do processo de mapeamento, que já foi iniciado, mas que ainda não
promoveu resultados conclusivos e operantes. 

2.8 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos

acórdãos  destinados  à  UJ,  considerando  a  seguinte  questão  de  auditoria:  caso  haja  uma
determinação específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC junto à UJ, ela foi
atendida?

A metodologia consistiu no levantamento de todas as determinações existentes
e emitidas durante a gestão de 2012, para posterior verificação quanto à obrigatoriedade de
acompanhamento do seu atendimento pelo controle interno.

Com  isso,  constatou-se  que  apenas  o  Acórdão  nº  2303/2012-Plenário,
relacionado  ao  monitoramento  do  Acórdão  nº  2132/2010-Plenário,  trouxe  determinação
expressa para que a CGU se pronunciasse sobre o tema quando da Auditoria Anual de Contas:

“9.3.  determinar  à  Controladoria-Geral  da  União,  em atenção  ao art.  74,
incisos II e IV, da Constituição Federal, que  faça constar das prestações de contas anuais
das empresas públicas e  sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias e
controladas,  observações  sobre  o  cumprimento  do  cronograma  para  substituição  de
trabalhadores terceirizado por servidores concursados a que se refere o subitem 9.1.3 retro;”
(grifos nossos)

De acordo com informações presentes no relatório de gestão da TELEBRAS,
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exercício de 2012, verificou-se que não há empregados terceirizados a serem substituídos na
empresa desde 2011.

2.9 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão
A  UJ  não  possui  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão  instituída,  conforme

determinado pelo Decreto nº 6932/2009, tendo em vista não prestar serviços diretamente aos
cidadãos.

2.10 Avaliação do CGU/PAD
O órgão  de  controle  interno  optou  por  incluir  a  avaliação  do  Relatório  de

Correição considerando as seguintes questões de auditoria: (i) Consta no relatório de gestão
informação da designação de um coordenador responsável pelo registro no Sistema CGU-
PAD de informações sobre procedimentos disciplinares instaurados na unidade? (ii) Existe
estrutura  de  pessoal  e  tecnológica  capaz  de  gerenciar  os  procedimentos  disciplinares
instaurados  e  a  devida  utilização  do  sistema CGU-PAD na  UJ  419001?  (iii)  A UJ  está
registrando  as  informações  referentes  aos  procedimentos  disciplinares  instaurados  no
sistema CGU-PAD?

A metodologia consistiu na avaliação do Relatório de Correição fornecido pelo
sistema CGU-PAD, bem como das informações disponibilizadas pelo gestor.

A partir dos exames aplicados, foi observada a ausência de indicação formal,
ao  longo  do  exercício  de  2012,  de  um empregado  da  entidade  para  assumir  o  perfil  de
administrador principal do sistema. 

Observou-se, ainda, que inexistem registros referentes à UJ no CGU-PAD, em
virtude  não  ter  sido  instaurado  qualquer  Processo  Administrativo  Disciplinar  (PAD)  ou
Sindicância Punitiva no âmbito da entidade até o final do exercício de referência.

2.11 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna
O  órgão  de  controle  interno  optou  por  incluir  a  avaliação  da  estrutura  da

Auditoria Interna da TELEBRAS, bem como do parecer de auditoria, considerando a seguinte
questão de auditoria: O parecer de auditoria contém todos os elementos previstos conforme
consta na DN TCU 124/2012?

A metodologia  consistiu  na  avaliação  do  parecer  constante  do  processo  de
contas da UJ (Processo nº 092/2013) e inclusão dos resultados da ação de controle associada
ao Relatório nº 201211492, previamente realizada, referente à execução do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT da TELEBRAS, exercício 2012.

O parecer da auditoria interna contemplou de forma suficiente os elementos
exigidos  na  DN  TCU  n°  124/2012.  Entretanto  foi  constatada  a  ausência  de  normativos
internos,  complementares  à  regulamentação  da  CGU,  no  que  concerne  às  atividades  da
Unidade de Auditoria Interna. 

A  constatação  já  foi  apontada  no  Relatório  nº  201211492,  sendo  o  seu
atendimento acompanhado pela CGU no âmbito do Plano de Providências Permanente.

2.12 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão
A DN TCU 119/2012 não estabeleceu conteúdo específico para a UJ.

2.13 Avaliação dos Controles Internos Administrativos
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-

se inicialmente  a  seguinte  questão  de  auditoria:  (i)  Os controles  internos administrativos
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instituídos garantem o atingimento dos objetivos estratégicos?

A  metodologia  da  equipe  foi  inicialmente  estruturada  na  avaliação  dos
controles  implementados  para  cumprimento  e  análise  dos  resultados  quantitativos  e
qualitativos obtidos, conforme descrito no relatório de auditoria, no intuito de se emitir uma
opinião sobre os componentes:  ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de
controle, informação e comunicação, monitoramento.

Contudo,  a  indefinição  dos  macroprocessos  da  entidade,  ainda  em fase  de
implantação, e, consequentemente, da gestão de riscos na Unidade prejudicou a análise quanto
à aderência dos controles e procedimentos adotados em relação a esses macroprocessos. 

Tendo em vista, principalmente, que a entidade foi recentemente reativada –
Decreto nº 7.175, do 12.05.2010 –, observaram-se diversas falhas de controle, sobretudo no
que diz respeito às fragilidades advindas das rotinas e mecanismos ainda manuais adotados
pela UJ; e ao não cumprimento de procedimentos previamente definidos para os processos de
compras e contratações, em relação a certas formalidades previstas em lei. 

Destaca-se positivamente o componente procedimentos de controle, tendo sido
registrada a existência de manuais pré-definidos para realização de determinadas atividades da
empresa.

2. 14 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  junto  à  Unidade  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.

Brasília/DF, 27 de Setembro de 2013.
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_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201306249

1 GESTÃO OPERACIONAL                           

1.1 PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                    

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Informação básica das ações executadas pela TELEBRAS. 

Fato

Trata-se das informações básicas sobre as ações executadas pela TELEBRAS –
Telecomunicações Brasileiras S.A., conforme discriminado a seguir.

As  Ações  de  Programas  Temáticos  de  Responsabilidade  da  TELEBRAS se
inserem no contexto do Programa de Governo 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento,
a Inclusão e a Democracia – no âmbito no Objetivo 0751 -  Expandir a infraestrutura e os
serviços de comunicação social eletrônica, telecomunicações e serviços postais, promovendo
o acesso pela população e buscando as melhores condições de preço, cobertura e qualidade. 

Todas essas Ações vinculam-se ao Orçamento de Investimento das Empresas
Estatais e são detalhadas no quadro abaixo: 

Ação 12OF - Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Finalidade
Proporcionar o acesso à Internet em banda larga aos cidadãos, instituições, Governo,
entidades da sociedade civil e empresas; bem como expandir a cobertura do serviço,
elevar a velocidade de transmissão e reduzir o preço final para o consumidor.

Valor Previsto (R$) 105.749.578,00
Representatividade 25%

Ação
147A - Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação
para a Copa e Grandes Eventos

Finalidade

Prover toda a infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC para o
sucesso de dois eventos: a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa Mundial, em
2014.  A  responsabilidade  da  TELEBRAS  inclui  o  planejamento,  projeto,
implementação e operação de todos os elementos TIC necessários para a realização
dos  eventos.  A solução  compreende  o  fornecimento  de  infraestrutura  de  rede,  de
sistemas  do  núcleo  da  rede,  de  aplicações  e  de  suporte  para  assegurar  que  as
Operações da FIFA tenham pleno sucesso na realização dos eventos.

Valor Previsto (R$) 80.000.000,00
Representatividade 20%

Ação 146Y - Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa
Finalidade Dispor  de  meio  de  transmissão  óptica  próprio  que  barateie  o  transporte  de  IP e,

consequentemente, o custo dos enlaces internacionais.
Valor Previsto (R$) 59.500.000,00
Representatividade 15%

Ação 147C - Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Estados Unidos
Finalidade Dispor  de  meio  de  transmissão  óptica  próprio  que  barateie  o  transporte  de  IP e,
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consequentemente, o custo dos enlaces internacionais.
Valor Previsto (R$) 59.500.000,00
Representatividade 15%

Ação 146Z - Lançamento de Satélite de Comunicações

Finalidade
Lançamento de um satélite para atender à demanda de comunicações estratégicas do
Ministério da Defesa e ao restante dos municípios (1283) que não possuem cobertura
terrestre de backhaul da TELEBRAS.

Valor Previsto (R$) 55.700.000,00
Representatividade 14%
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, LOA 2012

As  Ações  de  Programas  de  Gestão,  Manutenção  e  Serviços  ao  Estado  de
Responsabilidade da TELEBRAS se inserem no contexto do Programa de Governo 0807 –
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.

Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Finalidade
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil
dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor Previsto (R$) 840.000,00
Representatividade 0,2%

Ação
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos

Finalidade
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil
dos  bens  móveis,  veículos,  máquinas  e  equipamentos,  proporcionando  melhor
qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor Previsto (R$) 1.000.000,00
Representatividade 0,2%

Ação
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Finalidade

Realizar  despesas  com manutenção,  adequação  e  aquisição  de  bens  nas  áreas  de
informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos
das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos
usuários.

Valor Previsto (R$) 44.522.500,00
Representatividade 11%
Fontes: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP e LOA 2012 – Vol VI.

O campo Representatividade se refere aos totais previstos no orçamento. Cabe
lembrar que a execução orçamentário-financeira da TELEBRAS, sendo essa uma sociedade
de  economia  mista,  não  está  vinculada  ao  SIAFI,  fazendo  uso  dos  sistemas  SIEST
(https://siest.dest.planejamento.gov.br/)  e  SIOP (https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/)
para registro e acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, com controle
das receitas e despesas do exercício. 

Nesse  sentido,  cumpre  mencionar  que  a  comprovação  dos  montantes
informados de dispêndios e fontes de recurso ao longo do relatório de gestão, relacionados às
ações sob responsabilidade da UJ, torna-se consideravelmente mais dificultosa.

Tendo por  base  os  critérios  de  relevância  e  criticidade,  além da  vinculação
finalística à missão da UJ, as avaliações dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão,
no exercício de referência, foram limitadas às informações referentes às Ações vinculadas ao
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Programa  Temático  2025  -  Comunicações  para  o  Desenvolvimento,  a  Inclusão  e  a
Democracia.
##/Fato##

1.1.1.2 INFORMAÇÃO

Informação Básica da ação 12OF - Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga 

Fato

Programa 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia.

Ação 12OF - Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Meta Física 134 137 102%

Meta Financeira R$ 105.749.578,00 R$ 91.631.105,00 87%

Fonte: Relatório de Gestão da TELEBRAS.
Com o objetivo  de  fomentar  e  difundir  o  uso  e  o  fornecimento  de  bens  e

serviços  de  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  o  Governo  Federal  instituiu  o
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, mediante o Decreto nº 7.175, de 12 de maio de
2010.

Com esse programa, espera-se a melhoria da infraestrutura de rede do governo,
de modo a massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga; acelerar o
desenvolvimento econômico e  social  do país;  promover  a inclusão digital  e  a geração de
emprego e renda; reduzir as desigualdades social e regional; ampliar os serviços de Governo
Eletrônico,  facilitando  aos  cidadãos  o  uso  dos  serviços  do  Estado;  além de  promover  a
capacitação da população para o uso das tecnologias de informação e aumentar a autonomia
tecnológica e a competitividade brasileiras, conforme disposto no art. 1º do Decreto.

Para  que  esses  resultados  sejam  alcançados,  é  necessário,  inicialmente,
expandir a cobertura do serviço, elevar a velocidade de tráfego disponível e reduzir o preço a
ser disponibilizado para sua aquisição. Para tanto, o Decreto nº 7.175/2010 atribuiu novas
competências  à  TELEBRAS,  tornando-a  responsável  por  disponibilizar  no  país  uma
infraestrutura básica de telecomunicações, que possibilite a formulação de Políticas Públicas
de governo eletrônico e a difusão do acesso à internet.

Essa infraestrutura constituirá a Rede Nacional – objeto da Ação 12OF em
questão –, a ser implantada, operada e gerenciada pela estatal, com a utilização de fibras já
instaladas pelo setor elétrico e petrolífero, totalizando uma extensão de cobertura de 30.803
km e abrangendo 4.283 municípios até 2014.

A  Ação  é  implementada  diretamente  pela  UJ,  por  meio  das  seguintes
atividades:

• Aquisição  de  equipamentos  de  telecomunicações  para  ativação das  fibras  ópticas,  usando
tecnologia DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing);

• Criação de rede de transporte em rádio digital de alta velocidade para interligação dos Pontos
de Presença – PoPs aos municípios (backhaul);

• Integração da rede aos Pontos de Troca de Tráfego Internet – PTTs;
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• Estruturação de rede IP para prestação de serviços multimídia;

• Estabelecimento de parcerias para massificar o acesso em banda larga.

A operação  e  o  gerenciamento  serão  realizados  por  meio  de  Centros  de
Manutenções terceirizados, cabendo à equipe própria da TELEBRAS o acompanhamento e a
fiscalização dos respectivos contratos.

A meta física da Ação tem como base ao número de municípios conectados à
rede.  A previsão  para  o  ano  de  2012  era  alcançar  o  total  de  134  municípios.  Foram
efetivamente conectados 137, atingindo-se 102% da previsão.

Relativamente a esse índice, a TELEBRAS esclarece que a medição da meta
física  pelo  número  de  municípios  conectados  mostrou-se  inapropriada,  sendo  adotado  o
quantitativo de Estações de Atendimentos (EA) e Pontos de Presença (POP) implantados. 

Acrescenta,  ainda,  que,  tecnicamente,  é  possível  atender  a  um  ou  mais
municípios a partir de uma EA, dependendo da sua localização e do seu alcance/capacidade,
sendo a  definição  desse  potencial  feita  por  meio  de  análise  técnica,  envolvendo itens  de
infraestrutura, custo de implantação, estimativa de atendimento, topografia, entre outros. O
resultado  alcançado  no  exercício  de  referência  foi  de  59  POPs  e  78  EAs  implantados,
totalizando as 137 estações retratadas na meta. 

Em relação à meta financeira, foram alocados R$ 105.749.578,00, dos quais R$
91.631.105,00 foram executados, atingindo-se 87% da meta.

Conforme  informações  apresentadas  no  Relatório  de  Gestão,  a  meta
inicialmente prevista para a Ação era a realização de 100% do aporte orçamentário a  ela
concedido (R$ 105.749.578,00). Variando-se o referencial adotado, podem-se calcular dois
resultados para o exercício: valor executado financeiramente, R$ 91.631.105, que se refere ao
conceito de caixa – registro dos valores efetivamente desembolsados no período; e o valor
orçamentário realizado, R$ 104.408.228,00, que faz uso do conceito de competência – as
despesas são apropriadas no período de seu comprometimento, independente do seu efetivo
pagamento.

A Unidade  apresentou  razoável  compatibilidade  entre  a  execução  da  meta
física (102%) e a execução da respectiva meta financeira (87%). 
##/Fato##

1.1.1.3 INFORMAÇÃO

Informações  a  respeito  das  ações  146Y  -  Lançamento  de  Cabo  Oceânico  para
Interconexão Brasil - Europa e 147C - Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão
Brasil - Estados Unidos.    

Fato

Programa 2025 - Comunicações para o desenvolvimento, a inclusão e a democracia.

Ação 147C - Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Estados Unidos

Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Meta Física 14% 0% 0%

Meta Financeira R$ 59.500.000,00 R$ 0,00 0%
Fonte: Relatório de Gestão da TELEBRAS.
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Programa 2025 - Comunicações para o desenvolvimento, a inclusão e a democracia.

Ação 146Y - Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa

Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Meta Física 14% 0% 0%

Meta Financeira R$ 59.500.000 R$ 0,00 0%
Fonte: Relatório de Gestão da TELEBRAS.

A Ação 147C -  Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil -
Estados Unidos tem por finalidade dispor de meio de transmissão óptica própria que barateie
o transporte IP e, consequentemente, o custo dos enlaces internacionais. 

A implementação  da  Ação  se  dá  de  forma  direta  pela  UJ,  por  meio  do
lançamento de cabo óptico oceânico com amplificação óptica,  ligando os Estados Unidos,
Caiena,  Calçoene  (Amapá)  e  Fortaleza,  bem  como  da  instalação  de  equipamentos  de
transmissão, utilizando tecnologia nacional. 

A Ação 146Y -  Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil  –
Europa tem  a  mesma  finalidade  e  modo  de  implementação  mencionados,  interligando,
contudo, as cidades de Fortaleza, Fernando de Noronha, Dakar a Seixas (Portugal)

A meta  física  das  duas  Ações  Orçamentárias  é  medida  pelo  percentual  de
execução física realizada em relação ao total e sua previsão para o ano de 2012 foi de alcançar
14%. Não houve, entretanto, qualquer execução relativamente à Ação planejada. 

Conforme  disposto  no  Relatório  de  Gestão  da  TELEBRAS,  quando  da
reprogramação orçamentária, ocorrida em setembro de 2012 – Decreto nº 7.883, de 28 de
dezembro de 2012 –, os investimentos das ações foram convertidos em inversões financeiras,
tendo como justificativa  a  integralização do montante  na  companhia  a  ser  criada  entre  a
TELEBRAS e parceiros, inclusive privados. 

A constituição dessa companhia ainda depende de negociações em curso que
envolvem potenciais sócios e englobam definição da participação de países do continente sul-
americano e africano, interessados em compor o empreendimento. Dentre as frentes de estudo
e negociação, a TELEBRAS destacou as seguintes:

• Terrenos para ancoragem dos cabos: escolha das cidades e obtenção dos terrenos em território
nacional  para  construção  de  estações  de  ancoragem dos  cabos.  Em fevereiro  de  2013,  a
Prefeitura de Fortaleza doou um terreno à TELEBRAS, para esse propósito. O projeto prevê
ainda a ancoragem dos cabos submarinos nas cidades de Santos e do Rio de Janeiro, de forma
a permitir a conexão com o  backbone nacional do PNBL, possibilitando o escoamento do
tráfego internacional de forma rápida, segura e com preços competitivos.

• Definição das cidades e eventuais parceiros para ancoragem dos cabos nos continentes norte-
americano e europeu: a construção de estações próprias é uma opção, mas pode acarretar
atraso no cronograma, devido a dificuldades na obtenção de licenças de toda natureza.

Em relação à meta financeira, foram alocados R$ 59.500.000,00 para cada uma
das  Ações,  dos  quais  R$  0,00  foram  executados,  em  decorrência  da  reprogramação
orçamentária já comentada. 

Cabe  ainda  que,  por  meio  da  CT 212/1100/2013,  de  26.9.2013,  a  Unidade
acrescentou que:
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“2. (...) não houve repasse do aporte de capital em 2012.

3. Vale ressaltar que na reprogramação orçamentária ocorrida em setembro
de  2012,  o  investimento  foi  convertido  para  inversão  financeira,  tendo  em  vista  a
integralização do montante em companhia eventualmente a ser criada entre a TELEBRAS e
parceiros privados. A decisão da constituição da empresa supramencionada ou não ainda
depende de negociações  envolvendo os  potenciais  parceiros  e  modelo  de  negócios  a  ser
implementado.”
##/Fato##

1.1.1.4 INFORMAÇÃO

Dados referentes à execução da ação 146Z - Lançamento de Satélite de Comunicações.  

Fato

Programa 2025 - Comunicações para o desenvolvimento, a inclusão e a democracia.

Ação 146Z - Lançamento de Satélite de Comunicações

Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Meta Física 8% 0% 0%

Meta Financeira R$ 55.700.000,00 R$ 0,00 0%
Fonte: Relatório de Gestão da TELEBRAS.

A ação tem por finalidade o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações Estratégicas – SGDC, instituído pelo Decreto nº 7.769, de 28.6.2012, a fim
de atingir os seguintes objetivos: 

• Atender à demanda de comunicações estratégicas do Ministério da Defesa, hoje dependente
da Embratel/StarOne (empresa de capital estrangeiro); 

• Atender  ao  restante  dos  municípios  distantes  do  backbone da  fibra  óptica  (1.283),
completando assim 100% do território nacional, dentro do PNBL; 

• Atender às redes de governo, principalmente as atinentes a MC, MEC, ECT, BB, CEF, EBC,
Serpro, Funasa, Ibama, Funai, Bancos e demais órgãos estaduais e municipais.

O  sistema  satélite  será  composto  de  um  único  equipamento  espacial,  que
atenderá aos serviços militar e comercial, operando, respectivamente, na Banda X e Ka. Serão
implantadas 2 (duas) estações terrenas para controle, gerenciamento e monitoramento, sendo
os  demais  equipamentos  de  Terra  serão  definidos  em função  da  demanda  apresentada.  A
posição  orbital  será  coordenada  com a  Anatel/UIT,  garantindo  o  espaço  no  escasso  arco
geoestacionário.

O referido decreto 7769/2012, em seus artigos 5º, 6º, 8º e 9º, ao referir-se à
TELEBRAS, registra diversas competências atribuídas à estatal:

“Art. 5º O Grupo-Executivo será composto por um representante titular e um
suplente dos seguintes órgãos e entidades: 

(...)

III - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS;

(...)
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§ 1º Os representantes serão designados pelo presidente do Comitê Diretor do
Projeto, após indicação dos órgãos e entidades. 

(...)

§ 4º A presidência do Grupo-Executivo será exercida pelo representante da
TELEBRAS. 

Art. 6º Compete ao Grupo-Executivo: 

I - propor para aprovação do Comitê Diretor do Projeto:

a) os requisitos técnicos do SGDC e suas modificações ou derrogações que
tenham impacto relevante em custos, cronograma ou desempenho do sistema; e

b) o planejamento, o orçamento e o cronograma de implantação do SGDC e
da infraestrutura de solo associada;

II  -  encaminhar  à  TELEBRAS termo de  referência  para  a  contratação  da
empresa que será responsável pela aquisição, lançamento e operação do SGDC; 

III - acompanhar a execução físico-financeira do projeto do SGDC; e

IV  -  apresentar  ao  Comitê  Diretor  do  Projeto  relatórios  trimestrais  de
monitoramento e avaliação sobre a execução do projeto do SGDC ao Comitê Diretor do
Projeto.

(...)

Art. 8º A TELEBRAS poderá contratar com terceiros o fornecimento de bens,
serviços e obras de engenharia necessários à construção, integração e lançamento do SGDC
e  ao  transporte  de  sinais  de  telecomunicações,  bem  como  do  segmento  terrestre
correspondente.

(...)

Art. 9º A TELEBRAS e o Ministério da Defesa serão responsáveis pela gestão
da operação do SGDC após o seu lançamento. 

Art.  10.  A TELEBRAS e  a  AEB elaborarão plano conjunto  de  absorção e
transferência  de  tecnologia,  que  será  avaliado  pelo  Grupo-Executivo  e  submetido  à
aprovação do Comitê Diretor do Projeto”.

A  ação  é  implementada  de  forma  direta  pela  UJ  e  se  iniciará  com  a
especificação  do  segmento  espacial  e  a  definição  do  veículo  lançador.  A fabricação  tem
duração de 2 (dois) a 3 (três) anos, época em que serão, então, definidos os equipamentos a
serem utilizados nas estações terrenas, assim como o planejamento comercial e técnico na
migração de clientes de outros satélites para o satélite TELEBRAS. 

A meta física dessa ação é medida pelo percentual de execução física realizada.
A previsão  para  o  ano  de  2012 foi  concluir  8% do projeto.  Entretanto,  foi  efetivamente
realizado 0%. Relativamente a esse resultado, a TELEBRAS, no seu Relatório de Gestão,
discorre sobre os problemas enfrentados ao longo do exercício.

O primeiro empecilho destacado refere-se ao grupo interministerial responsável
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pelo projeto, que só se tornou apto a deliberar sobre o assunto a partir de 30.8.2012, data em
que foi nomeado o Grupo-Executivo do Projeto SGDC. Os normativos relacionados à ação
foram emitidos nas seguintes datas:

• Decreto 7.769, de 28 de junho de 2012: dispõe sobre a gestão do planejamento, da construção
e  do  lançamento  do  Satélite  Geoestacionário  de  Defesa  e  Comunicações  Estratégicas  –
SGDC, além de instituir o Comitê Diretor e o Grupo-Executivo para acompanhamento do
projeto;

• Portaria nº 356, de 13 de julho de 2012: designa os representantes do Comitê Diretor;

• Portaria nº 1, de 30 de agosto de 2012: designa os representantes do Grupo-Executivo.

Outro problema manifestado seria a alta complexidade envolvida na compra de
um satélite atrelado a um plano de absorção e transferência de tecnologia.

Em  seu  relatório  de  gestão,  a  TELEBRAS  informa  que,  apesar  do  não
atingimento da meta orçamentária estimada para 2012, o projeto SGDC cumpriu outras metas
de desempenho não explícitas na LOA.

Em  maio  de  2012,  a  TELEBRAS  contratou  a  consultoria  especializada,
CETUC-PUC RJ, que, em um trabalho conjunto, elaborou os Requisitos de Missão do SGDC,
finalizado em julho de 2012, tendo sido aprovados pelo Grupo-Executivo e Comitê Diretor do
Projeto SGDC em novembro. Os documentos relativos ao plano de transferência e à absorção
de tecnologia também teriam sido aprovados no exercício de referência.

Paralelamente, a TELEBRAS, em parceria com a iniciativa privada, constituiu,
em maio do mesmo ano,  a empresa integradora satelital  Visiona,  inserida no contexto do
Programa Nacional de Atividades Espaciais  (PNAE) e alinhada com a Política de Defesa
Nacional (Decreto nº 5.484/05). A empresa teve seu capital social integralizado em 51% pela
Embraer e 49% da TELEBRAS e, em novembro de 2012, com o aval da TELEBRAS e da
governança do SGDC, iniciou o processo de aquisição, a requisição de informação (RFI –
Request for Information). 

A execução  orçamentária  e  financeira  da  dotação  destinada  à  ação  –  R$
55.700.000,00 – acompanhou a ausência de execução física, não tendo havido dispêndios ao
longo de 2012. A Unidade apresentou compatibilidade entre a execução da meta física (0%) e
a da respectiva meta financeira (0%).

Cabe ainda registrar esclarecimento adicionalmente prestado pela Unidade por
meio da CT 212/1100/2013, de 26.9.2013: 

“(...) não houve repasse do aporte da capital no exercício de 2012.

5.  Vale  ressaltar  que  no  exercício  de  2012  não  houve  a  realização  do
investimento  do  artefato,  pois  o  projeto  encontrava-se  em  fase  de  levantamento,
planejamento, especificação e negociação de fechamento da documentação que acompanha o
processo de aquisição.”
##/Fato##

1.1.1.5 INFORMAÇÃO

Informações a respeito da ação 147A - Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de
Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos. 
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Fato

Programa 2025 - Comunicações para o desenvolvimento, a inclusão e a democracia.

Ação 147A - Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação
 e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos

Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Meta Física 40% 13% 32%

Meta Financeira R$ 80.000.000,00 25.497.363,00 32%

Fonte: Relatório de Gestão da TELEBRAS,e  CT nº 198/1100/2013

Esta ação se insere no contexto da realização de eventos da FIFA (Fédération
Internationale de Football Association) no Brasil, a saber a Copa das Confederações de 2013
e a Copa do Mundo de 2014, e tem a finalidade de implantar a infraestrutura necessária de
Tecnologia de Informação e Comunicações  (TICs).  O projeto como um todo tem o custo
estimado de R$ 200.000.000,00, para implementação até 31.12.2015, conforme informações
disponíveis no SIOP.

A solução compreende o fornecimento de infraestrutura de rede e de sistemas
do núcleo  da rede,  de aplicações  e  de  suporte  para assegurar  que as  Operações  da FIFA
tenham pleno sucesso na realização dos eventos.

Os  requisitos  de  infraestrutura  dos  eventos  destinaram-se  a  atender  às
demandas de banda para suprir os requisitos indispensáveis de transmissão de sinais HD e de
dados de missões consideradas críticas e foram garantidos pelo Governo Federal à FIFA nas
cidades-sede dos eventos, incluindo locais de suporte, como centros de bilhetagem, quiosques,
dentre outros. 

Para a Copa das Confederações, as cidades escolhidas para sediar os eventos
foram  Fortaleza,  Recife,  Salvador,  Rio  de  Janeiro,  Belo  Horizonte  e  Brasília,  cujo
atendimento foi priorizado ao longo de 2012. Para o evento de 2014, somam-se Curitiba, São
Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Manaus e Natal.

A ação é realizada pela UG de forma direta. Cada etapa do evento ocorrerá em
fases que irão requerer níveis adequados de planejamento e projeto da infraestrutura.

Em relação à  sua meta  financeira,  da  dotação inicial  de  R$ 80.000.000,00,
foram  empenhados,  liquidados  e  pagos  R$  5.832.898,00,  ou  seja,  7%  da  meta,  quando
considerado o conceito contábil de caixa – registro dos recursos efetivamente desembolsados
no período. Sob o aspecto orçamentário, conceito de competência – despesas apropriadas no
período,  independente  do  seu  efetivo  pagamento  –,  foram  realizados  R$  25.497.363,00,
correspondendo a 32% da dotação.

Já a meta física é dada pelo percentual de execução física do total planejado.
Conforme texto do relatório de gestão do exercício de 2012, página 50, foi estabelecida a
meta  de  40%, dos  quais  foram efetivamente  executados  13%, atingindo-se  32% da meta
prevista. 

Assim, a unidade apresentou compatibilidade entre a execução das metas física
(32%) e financeira (32%), sob o conceito de competência.

Entretanto, observou-se que a tabela constante da mesma página 50, replicada
no início desta informação, apresentava dado aparentemente divergente do descrito no texto,
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indicando o percentual realizado de 7% da meta física, o que corresponderia ao atingimento
de 17,5% da meta estimada.

Por meio da SA nº 201306249/015, de 2.9.2013, foi apontada esta aparente
divergência para esclarecimentos pela unidade. Em resposta, encaminhada por meio da CT
198/1100/2013, a UJ apresentou informações adicionais, transcritas a seguir:

 “4. Para obtenção dos valores e percentuais realizados no que se refere à
Ação 147A foram utilizados como parâmetros os valores aprovados no Plano Plurianual
(PPA 2012/15), assim como os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2012) e o
montante financeiro executado (caixa).

5. Em relação ao PPA 2012/15, o montante aprovado foi de R$ 200.000.000,00
(duzentos  milhões  de  reais),  dessa  quantia  teve-se  a  realização  orçamentária  de  R$
25.497.363,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e
três reais), o que representa 13% do total.

6. Já no que concerne à LOA 2012, o montante aprovado para a ação 147A foi
de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões). De tal montante, houve a realização orçamentária de
R$ 25.497.363,  00 (vinte  e  cinco milhões,  quatrocentos e  noventa e  sete  mil,  trezentos  e
sessenta e três reais), o que representa 32% do total.

7. Em relação à execução financeira (caixa), foi utilizado como parâmetro o
valor  total  aprovado  na  LOA 2012  (R$  80.000.000,00)  e  o  total  desembolsado  de  R$
5.832.898,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e nove e oito reais), o
que representa 7% do total. (grifos nossos)

8. No quadro abaixo, os valores podem ser identificados individualmente. 

PPA 2012/15 LOA 2012 Financeiro 2012
Previsto 200.000.000 80.000.000 80.000.000
Realizado 25.497.363 25.497.363 5.832.898
Porcentagem 13% 32% 7%

(...)”

Desta forma, pelo descrito na manifestação, o percentual de 7% que aparece na
tabela como resultado da meta física refere-se à execução financeira em relação à dotação
designada na LOA 2012 (R$ 80.000.000,00). Cumpre observar que a meta estipulada de 40%
foi estabelecida sobre o valor designado para a ação no PPA 2012-2015, conforme descrito
pela própria UJ no relatório de gestão (pg. 50):

“Em relação à realização física, a previsão constante no PPA 2012/2015 para
o exercício de 2012 era de 40% em relação ao total previsto para a Ação (R$ 200.000.000) e
a realização foi de 13%” (grifos nossos)

Dessa forma, para a obtenção do valor realizado deve-se utilizar a mesma base
de cálculo, qual seja R$ 200.000.000,00, resultando em um percentual inferior de execução
(aproximadamente 3%). 

Também por meio da SA 201306249/015, foi destacado por esta equipe que,
em que pese o atingimento relativamente baixo de realização orçamentária (32%), ao final do
exercício,  as  6  (seis)  cidades-sede  da  Copa  das  Confederações  encontravam-se  com  um
percentual  de  conclusão de  78% e  a  rede  nacional  de  telecomunicações  (backbone)  com
64,12%, conforme informado no relatório de gestão
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Com isso,  sabendo-se que a Copa do Mundo contempla 12 (doze) cidades-
sede, das quais 6 (seis) estariam praticamente concluídas (78%) ao final do exercício, o valor
informado  de  execução  física  (13%) poderia  ser  um indicativo  de  que  a  maior  parte  da
infraestrutura necessária ao evento de 2014 ainda não havia sido implementada. Em relação a
isso, a TELEBRAS esclareceu, na CT 198/1100/2013 que:

“9. Quanto à referência dos  percentuais de conclusão de obras, informa-se
que tais valores compõem um  percentual de completude baseado nas fases de gestão de
projeto: planejamento, projeto, implantação e operação.

10. Por outro lado, os percentuais de realização orçamentária, classificados
no relatório desta auditoria como de ‘relativamente baixa realização’, referem-se a aspectos
diretamente relacionados com a aceitação de obras e seu pagamento a fornecedores, o que
somente acontece após o levantamento de todas as pendências das obras em questão.

11. Os percentuais de aceitação, que compõem a fase de operação, podem não
ser  impeditivos  para  a  entrada  em  operação  das  redes,  porém  são  mantidas como
pendências para o total cumprimento contratual por parte do fornecedor e, principalmente,
seu pagamento, diretamente relacionado à realização orçamentária.

12. Adicionalmente, como já destacados em diversos relatórios de resposta a
este Órgão de Controle e também exposto pela TELEBRAS em diversas reuniões de Status do
Projeto Copa, convocadas pela Secretaria de Monitoramento e Acompanhamento da Casa
Civil  da  Presidência  da  República  (SAM/CC),  que  contou  com  a  participação  de
representantes  do  CGU,  as  obras  executadas  pela  TELEBRAS  para  a  Copa  das
Confederações da FIFA de 2013 tiveram atrasos ocasionados pelas indefinições da Matriz de
Responsabilidade entre a FIFA e o Governo Federal.

13.  Somente  em  09  de  janeiro  de  2013,  por  ocasião  da  formalização  do
Memorando de Entendimento - MoU, firmado entre o Ministério das Comunicações e a FIFA,
sacramentou-se as negociações efetuadas entre as duas entidades, podendo-se, a partir de
então, estabelecer a matriz de responsabilidades a ser respeitada pela TELEBRAS.

14.  Cabe  ainda  destacar  que  as  salas  de  telecomunicações  (TCR e  TIR),
necessárias à finalização das obras da TELEBRAS, só foram concluídas em abril de 2013,
impactando  no  cronograma  para  conclusão  dos  Estádios/Arenas  da  Copa  das
Confederações.  Outras  indefinições,  tais  como  pontos  de  atendimento  pela  FIFA e  suas
contratadas, em especial os Centros de Vendas de Ingressos (FIFA Venue Ticketing Centres) e
os Hotéis da entidade (FIFA Venue Hotels), somente oficializados em fevereiro e março de
2013, e que compunham o percentual de obras que deveriam ser concluídas pela TELEBRAS
nas 6 (seis) cidades-sede da Copa das Confederações de 2013, igualmente impactaram no
cronograma inicialmente previsto” (grifos nossos)

Da  leitura,  nota-se  que  o  percentual  de  execução  física  e  financeira  é
condicionado à aceitação dos serviços e equipamentos por parte da TELEBRAS, o que só
ocorre após a retirada de todas as pendências pelos fornecedores. Tais pendências, entretanto,
não são necessariamente impeditivas à entrada em operação dos objetos contratados. Desse
modo, esse percentual por vezes pode não refletir de modo exato a fração da rede que já se
encontra em funcionamento.

Além disso, conforme disposto pelo gestor, vários fatores alheios à sua vontade
e à empresa tiveram impacto no cronograma previsto, postergando diversas atividades para o
exercício de 2013.
##/Fato##

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

21

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


1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                      

1.2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS           

1.2.1.1 INFORMAÇÃO

Informações relativas às contratações de TI analisadas.  

Fato

Introdutoriamente,  serão  citados  4  (quatro)  contratos  de  aquisição  de  TI,
firmados no ano de 2012 pela TELEBRAS e analisados por esta equipe de auditoria. Esses
contratos foram selecionados com base no critério de materialidade dos recursos envolvidos,
respondendo por 91% do montante total associado a contratos de TI firmados no exercício de
referência. Cabe ressaltar que não foram realizados exames referentes à execução contratual,
mas sim aos processos que deram origem aos contratos em destaque.

1. A primeira contratação deu ensejo ao contrato nº 76/3700/2012, de 27.7.2012 (Processo nº
157/2012-TB, Pregão Eletrônico nº 20/2012), e teve por objeto a aquisição de um Sistema
Integrado de Gestão Empresarial (SIGE) – ou  Enterprise Resource Planning (ERP) – que
atendesse às necessidades de automação e integração transversal dos diversos processos da
empresa – Pessoal, Orçamento, Finanças, Contabilidade, Patrimônio, Compras de Materiais,
Contratação de Serviços, Logística, Atendimento ao Cliente, Acompanhamento de Contratos,
Vendas e Faturamento.

Os itens definidos foram:

a) Fornecimento de licença de software; 

b) Serviço de implantação; 

c) Treinamento; 

d) Serviço de manutenção evolutiva. 

Para  tanto,  foi  contratada  a  empresa  POLITEC  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO  S.A,  CNPJ  n°  01.645.738/0001-79,  a  qual  ofertou  o  produto  System
Application  Programming –  SAP,  pelo  valor  total  de  R$  11.789.999,021,  conforme
discriminado abaixo (cláusula 4.1 do contrato):

ITEM QTDE TIPO VALOR Unitário VALOR TOTAL

Item I - Licença de Software 19 Unidade R$ 126.315,78 R$ 2.399.999,82

Item 2 - Serviço de Implantação 260 Dias R$ 23.076,92 R$ 5.999.999,20

Lote 3 - Treinamento - - - -

Módulo I 3 Turmas R$ 32.500,00 R$ 97.500,00

Módulo 2 2 Turmas R$ 48.750,00 R$ 97.500,00

Módulo 3 2 Turmas R$ 48.750,00 R$ 97.500,00

Módulo 4 4 Turmas R$ 24.375,00 3.000.000,00

Lote 4 - Manutenção Evolutiva 5.000 PF R$ 600,00 R$ 11.789.999,02

A RMS (Requisição de Materiais/Serviços), de 3.4.2012, folha 133 do processo
nº 157/2012-TB, estabeleceu os seguintes quantitativos a serem adquiridos:
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ITEM QTD UF DESCRIÇÃO
Lote I - 1 19 U Licenças de software no ambiente de desenvolvimento
Lote I - 2 34 U Licenças de software no ambiente de homologação
Lote - 3 304 U Licenças de software no ambiente de produção
Lote 11 260 DD Serviço de implantação

Lote 111 - 1 3 U Treinamento - Equipe de Projetos
Lote 111 - 2 2 U Treinamento - Equipe de sustentação
Lote 111 - 3 2 U Treinamento - Administradores do Aplicativo
Lote 111 - 4 4 U Treinamento - Usuários do Aplicativo

Lote IV 5.000 PF Serviços de Manutenção Evolutiva

Por sua vez, o Plano de Contratação e/ou Aquisição – PCA, de 3.4.2012, folha
12 do processo nº 157/2012-TB, apresentava a seguinte relação em seu item 2.b.2. – Volume
de Serviço ou Bens:

SERVIÇO/BEM ESTIMATIVA FORMA DE ESTIMATIVA

Fornecimento das 
Licenças de Uso do
Software

357

A  quantidade  de  licenças  foi  estimada  levando-se  em  conta  a
quantidade de funcionários que necessitarão acessar o aplicativo nos
ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, este número
poderá ser reduzido a um décimo se o aplicativo possibilitar acesso
compartilhado.

Implantação da 
solução na 
TELEBRÀS

260
A quantidades de dias foi mensurado (sic) em função da necessidade
da TELEBRAS.

Treinamento de 
Usuários e 
Técnicos

11
Foi estimado um montante de 11 turmas para treinamentos de técnicos
e usuários.

Serviços de 
Manutenção 
evolutiva

5000

Esta quantidade de pontos de unção foi mensurada prevendo 2.000 PF
com utilização no primeiro ano após implantação e o restantes para
utilização nos próximos 4 anos, sendo 1.000 por ano. Cabe lembrar
que o pagamento é por atendimento por OS.

2. A segunda aquisição refere-se ao contrato nº 153/2012/3700-TB, de 31.10.2012 (Processo nº
339/2012-TB), oriundo da adesão da TELEBRAS à Ata de Registro de Preços nº 45/2011,
decorrente do Pregão nº 107/2011, Processo MPF/PGR nº 1.00.000.007471/2011-54.

 O objeto associado a esse contrato foi o fornecimento de licenças de uso de
softwares,  com suporte  técnico  e  garantia  de  atualização  de  versão  no valor  total  de  R$
3.605.434,88, conforme transcrito da cláusula sétima:

Licenças

ITEM U.M. QTD. VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$)

Oracle Database Enterprise 
Edition

UN 20 106.463,32 2.129.266,40

Oracle Real Application Clusters UN 16 50.834,28 813.348,48

TOTAL (R$) 2.942.614,88

Suportes

ITEM U.M.
QTD.

(A)
VALOR UNIT.

Mensal (R$) – (B)
VALOR Anual (R$) - (A*B*12)
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Oracle Database Enterprise 
Edition

UN 20 1.998,39 479.613,60

Oracle Real Application 
Clusters

UN 16 954,20 183.206,40

TOTAL (R$) 662.820,00

A empresa contratada foi a BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.162.636/0001-00.

3. A terceira das contratações adveio da adesão à Ata de Registro de Preços nº  58/2012, da
Universidade Federal do Pará – UFPA, processo nº 1528/2012, Pregão Eletrônico SRP nº
24/2012,  Processo  nº  423/2012-TB,  e  teve  por  objeto  a  aquisição  de  70  (setenta)
microcomputadores tipo notebook, ao preço unitário de R$ 3.215,00. O fornecedor contratado
foi HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 61.797.924/0007-40.

Posteriormente,  por  meio  da  Nota  Técnica  nº  09/2013-3700/3000,  de
25.1.2013,  solicitou-se  a  aquisição  de  17  (dezessete)  notebooks  adicionais,  com base  na
seguinte justificativa:

“A necessidade do acréscimo no quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento)
suprirá a equipe que estará trabalhando na Copa das Confederações, nas 6 (seis) capitais.

Assim sendo, solicitamos que seja aditivado o objeto do Processo 423/2012,
ordem de compra 117/2012 - Aquisição de 70 (setenta) notebooks, em 25% (vinte e cinco por
cento) para que possamos atende as necessidades hora existente.”

4. A quarta aquisição, Fábrica de Software – Pregão nº 19/2012-TB, Processo nº 149/2012-TB –,
foi dividida em 3 (três) lotes, conforme transcrito abaixo do subitem 1.2 do edital: 

• Lote  I  –  Fábrica  de  Desenvolvimento:  empresa  especializada  em
desenvolvimento  de  novos  sistemas,  documentação de  sistemas,  e  licitação  de  requisitos,
codificação e de manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva) em plataforma WEB;

• Lote II – Fábrica de Testes e Qualidade: empresa especializada em teste de
sistemas,  execução  e  evidenciação  de  teste  sobre  uma  entrega  parcial,  execução  e
evidenciação  de  teste  de  aceite  de  um  serviço  de  desenvolvimento  e/ou  manutenção  de
software, documentação dos resultados de teste, auditoria de código-fonte e verificação de
conformidade dos demais artefatos.

• Lote III – Assessoria Técnica: empresa especializada em serviços técnicos
para assessoria técnica em tecnologia da informação (TI) visando auxiliar a TELEBRAS no
uso de técnicas de Análise de Ponto de Função e no suporte a identificação e aplicação de no-
vas tecnologias e padrões emergentes em TI.

Os quantitativos estimados foram descritos no item 3.2.2. Volume de Serviço
ou Bens do Plano de Contratação e/ou Aquisição – PCA nº 03-3700, de 28.3.2012, conforme
abaixo:

SERVIÇO/BEM ESTIMATIVA FORMA DE ESTIMATIVA
Desenvolvimento de

Sistemas
11.200

A  quantidade  foi  estimada  baseando-se  no  portfólio  atual  de
sistemas bem como na previsão de novos sistemas.

Testes e Qualidade 6720
Estimado baseando-se em 60 pontos percentuais do total de pontos
de  desenvolvimento,  devido  a  não  ser  necessário  executar  testes
complexos de todas as demandas desenvolvidas.
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Assessoria Técnica 8200
Estimado  baseando-se  nas  necessidades  de  assessoria  para
atendimento do desenvolvimento previsto.

O referido Pregão nº 19/2012-TB ensejou a celebração de 3 (três) contratos, um
para cada lote licitado:

• Contrato nº 84/3700/2012, de 9.8.2012, referente ao lote 1 –  Fábrica de Desenvolvimento,
firmado  com  empresa  a  3WAY  NETWORKS  INFORMATICA  LTDA-ME,  CNPJ  nº
06.124.321/0001-84, pelo valor de R$ 4.092.928,00.

• Contrato nº 87/3700/2012, de 9.8.2012, referente ao lote 2 – Fábrica de Testes e Qualidade do
pregão,  no valor de R$ 799.411,20, assinado com a empresa SYNOS CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 05.510.654/0001-89.

• Contrato  nº  80/3700/2012,  de  9.8.2012,  referente  ao  lote  3  –  Assessoria  Técnica,  sendo
contratada  a  empresa  LIFE  TECNOLOGIA  E  CONSULTORIA  LTDA,  CNPJ  n°
00.660.928/0001-00 pelo valor de R$ 473.928,00. 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO

Aquisição  de  87  notebooks  de  "perfil  avançado",  sem  motivação  expressa  para  a
especificação técnica dos equipamentos.    

Fato

O  Processo  nº  423/2012-TB,  teve  por  objeto  a  aquisição  de  70  (setenta)
microcomputadores tipo  notebook, ao preço unitário de R$ 3.215,00, por meio de adesão à
Ata de Registro de Preços nº 58/2012 da Universidade Federal do Pará – UFPA – Processo nº
1528/2012, Pregão Eletrônico SRP nº 24/2012. A licitante vencedora do certame foi a empresa
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., CNPJ nº 61.797.924/0007-40. 

Posteriormente,  a Nota Técnica nº 09/2013-3700/3000, de 25.1.2013, veio a
solicitar a compra adicional de 17 (dezessete) notebooks ao contrato firmado, atingindo-se o
limite de 25% de acréscimo ao valor do contrato, em conformidade com o que estabelece a
Lei nº 8.666/93, art. 65, § 1º.

No referido registro de preços nº 58/2012, estavam previstos 3 (três) tipos de
perfil  para  esses  equipamentos,  relativamente  às  características  pretendidas,  conforme  se
depreende da leitura da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 24/2012 – disponível no
portal Comprasnet, para a UASG nº 153063 (UFPA):

• Item: 5 - GRUPO 3 – NOTEBOOK perfil avançado; Aceito para: HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.228,8700 e a quantidade de 200 UND .

• Item: 6 - GRUPO 3 – Notebook perfil intermediário; Aceito para: HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.003,9000 e a quantidade de 200 UND .

• Item: 7 - GRUPO 3 – Notebook perfil básico; Aceito para: HEWLETT-PACKARD BRASIL
LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.611,6000 e a quantidade de 200 UND

Ressalta-se que a TELEBRAS optou por adquirir todos os notebooks no perfil
avançado, estando ausente, contudo, a comprovação técnica dessa necessidade por parte da
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estatal.

As informações são ainda confirmadas pela proposta  comercial  da Hewlett-
Packard  para o pregão nº  24/2012,  lote  3 (Proposta  Técnica  /  Comercial  nº  SR239906 –
BD33275,  de  25.6.2012),  disponível  para  download  no  portal  Comprasnet:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/download_anexo.asp?ipaCod=1199025.

Vale, ainda, lembrar que a Lei nº 9784/99, em seu art. 2º, § único, inciso VII,
determina que sejam observados nos processos administrativos, entre outros, os critérios de
indicação dos pressupostos de fato e de direito  que determinarem a decisão.  No caso,  os
critérios  que  determinaram a  especificação  do  perfil  avançado,  de  valor  superior,  para  a
aquisição dos notebooks, em detrimento dos demais disponíveis.
##/Fato##

Causa
Falha  na  aplicação  dos  normativos  internos  em  relação  aos  processos  a

Gerência de TI, especificamente quanto à motivação dos requisitos técnicos das aquisições
dessa natureza.
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT  nº  198/1100/2013,  de  9.9.2013,  a  unidade  apresentou  a
seguinte manifestação:

“19.  Inicialmente  cabe  evidenciar  que  a  TELEBRAS  é  uma  empresa  de
Tecnologia e Engenharia, sendo que os afazeres diários exigem núcleos de processamento,
tais como do processamento gráfico. O acréscimo de processamento proporciona aumento
qualitativo da produção do trabalho. Como exemplos,  estão listados abaixo aplicativos e
softwares que exigem tais recursos:

• Softwares de engenharia: Autocad e PathLoss;

• Sistemas implantados ou em implantação: Oracle BPA e SAP;

• Diagramação e Imagens: Visio, Corel Draw e Photoshop;

• Geoprocessamento: Google Earth e ArqGIS;

• Tratamento de imagens recebidas das várias obras;

20.  Os  notebooks  de  perfil  avançado  adquiridos  pela  TELEBRAS possuem
melhor compatibilidade com os softwares listados acima.

21.  Acrescente-se  que  o  aumento  de  poder  de  processamento  proporciona
maior vida útil para o equipamento, retardando o processo de substituição. Assim, preserva-
se por mais tempo, o investimento aplicado.

22.  Por  outro  lado,  como já  dito,  as  contratações  afetas  à  Tecnologia  de
Informação-TI realizadas pela TELEBRAS seguem a Instrução Normativa Nº 04/2010 de 12
de novembro de 2010, conforme demonstrado no Memorando MM Circ. Nº 09/2012 - 3700.

23.  Com  a  finalização  do  desenho  dos  Processos  da  Gerência  de  TI,  a
TELEBRAS realizará a revisão e adequação da metodologia de aquisição prevista em seus
normativos, seguindo as orientações dessa Controladoria”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
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Análise do Controle Interno

O referido MM Circ. Nº 09/2012 – 3700, de 23.2.2012, estabelece que:

“2. A Instrução Normativa N° 04/2010, de 12 de novembro de 2010, editada
pela  Secretaria  de  Logistica  e  Tecnologia  da  Informação  -  SLTI  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, estabelece que as contratações de soluções de TI
deverão seguir três fases, a saber:

2.1. Planejamento da Contratação/Aquisição;

(...)

3.  Visando  atender  à  deliberação  da  Diretoria  Executiva  da  TELEBRAS,
formalizada no PDTI-TB/2011-2012, a Gerência de Tecnologia da Informação desenvolveu
um modelo de contratação de soluções de TI baseado nas fases descritas na IN-04/2010 e
que estabelece uma sequência de atividades, com formalização do resultado de cada etapa
em artefatos específicos. (...)

 (...)

4. O INICIO de uma contratação de solução de TI ocorre com a emissão do
Documento de Oficialização da Demanda - DOD, pelo gerente da unidade organizacional
demandante a ser encaminhado para a Gerência de Tecnologia da Informação. O DOD deve
conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.1.  detalhamento da demanda considerando os objetivos estratégicos e as
necessidades corporativas da instituição;

4.2.  motivação e  demonstrativo  de  resultados  a  serem  alcançados  com  a
solução demandada;

(...)

5. O PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO tem inicio com o recebimento
do DOD pela Gerência de Tecnologia da Informação e deverá contemplar:

(...)

5.2. Elaboração do Plano de Contratação e Aquisição - PCA;

(...)

6. O PCA conterá, no mínimo, as seguintes informações:

6.1. Análise de viabilidade da contratação:

i. avaliação da necessidade pela Gerência de TI;

ii. explicitação da motivação;

(...)

iv. definição dos requisitos;
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(...)

6.2. Estratégia da Contratação:

i. caracterização do objeto;

(...)” (grifos nossos)

Assim,  observa-se  a  existência  de  normativo  interno,  estabelecendo
obrigatoriedade de  se  motivar  as  especificações  técnicas  das  aquisições,  vinculando-as  às
necessidades da entidade. Apesar disso, especificamente em relação ao caso em tela, essas
orientações,  apesar de definidas,  não foram totalmente aplicadas, tendo em vista que essa
motivação não foi previamente incluída ao processo.

Ainda, na CT nº 198/1100/2013 apresentada pela unidade, foi apontado que,
com a finalização do desenho dos processos da Gerência de TI, a metodologia de aquisição
prevista  em seus  normativos  será  revisada  e  adequada.  Cabe lembrar  que  o mapeamento
desses  processos  foi  finalizado  por  empresa  contratada  em  31.08.2013  e  que  serão
implantados conforme cronograma estabelecido no Planejamento Estratégico (PETI) 2013-
2016, de acordo com informações prestadas pelo gestor.

Ressalta-se que a implantação dos novos processos da Gerência de TI deve
primar pelo cumprimento de todos os requisitos necessários às contratações, de modo a tornar
os normativos internos efetivos, em especial quanto à metodologia de aquisição, prevendo
sempre a inclusão da motivação das especificações técnicas do objeto, em consonância com
as necessidades da administração. 

Por meio da CT 212/1100/2013, de 26.9.2013, a TELEBRAS informou que a
Nota Técnica nº 110/2013-3700, contendo a motivação técnica para a aquisição em tela, foi
incluída ao Processo nº 423/2012-TB.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS conclua a revisão, a adequação e a implantação dos
processos da Gerência de TI, em especial quanto à metodologia de aquisição, atentando para a
obrigatoriedade de motivação das especificações técnicas das aquisições,  de forma a tornar os
normativos internos efetivamente aplicados em todas as contratações dessa natureza efetuadas
pela entidade.

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO

Aquisição de 87 notebooks sem formalização de termo contratual.  

Fato

O Processo nº 423/2012-TB teve por objeto a aquisição de 87 (oitenta e sete)
microcomputadores  tipo  notebook,  da  empresa  HEWLETT PACKARD  BRASIL LTDA.,
inscrita no CNPJ sob nº 61.797.924/0007-40.

Verificou-se  que  a  aquisição  foi  realizada  por  meio  de  ordens  de  compra,
inexistindo  termo  formal  de  contrato,  dispensado  com  base  no  Parecer  nº
342/2012/1200/GJRL/TELEBRAS, de 23.11.2012, cujo trecho é transcrito a seguir:

“7. Segundo dispõe o parágrafo 4°, do artigo 40, da Lei n° 8.666/93', trata-se
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de compra para entrega imediata.

8.  O dispositivo acima citado, em conjunção com o disposto no artigo 62,
parágrafos 2° e 4°, do mesmo diploma legal, nos leva a conclusão de que o instrumento
contratual seria dispensável.”

Transcrevendo-se o referido § 4º, artigo 62, da Lei nº 8666/93, temos:

“§ 4º É dispensável o ‘termo de contrato’ e facultada a substituição prevista
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de
compra  com  entrega  imediata  e  integral  dos  bens  adquiridos,  dos  quais  não  resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica” (grifo nosso).

Dessa  forma,  considerando-se  o  que  determina  a  legislação,  caso  estejam
previstas  obrigações  futuras  em relação aos  materiais  adquiridos,  as  compras  com pronta
entrega  não  se  enquadram no  parágrafo  mencionado,  não  sendo,  portanto,  dispensável  a
assinatura de termo contratual. 

Da leitura da proposta comercial da Hewlett-Packard que resultou no registro
de preço nº 58/2012 (Proposta Técnica / Comercial nº SR239906 – BD33275, de 25.6.2012,
disponível  para  download  no  portal  Comprasnet,  endereço  web
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/download_anexo.asp?ipaCod=1199025),  tem-se
na página 10: 

“GARANTIA ON SITE: 36 meses”.

A própria ata de registro de preços do pregão nº 24/2012 contém o prevê a
existência de assistência técnica:

“Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteBook 8460p Notebook PC
na seguinte configuração: Tela LED de 14 polegadas, fonte bivolt automática, Processador
Intel Core i7-2670QM, 4 GB DDR-3 1333MHz, 320GB de 7200 rpm, Unidade de DVD-RW,
Bateria de 6 células, Placa de rede sem-fio Wi-Fi, Bluetooth, webcam 720p HD com Sistema
Operacional Windows 7 Professional, maleta e mouse USB .  Garantia de 3 anos, demais
condições conforme solicitado no edital” (grifo nosso)

Do exposto, conclui-se pela necessidade de formalização de termo contratual
relativo à aquisição descrita no Processo nº 423 mencionado.  
##/Fato##

Causa

Ausência  da  formalização  do termo de  contratação,  conforme disposto  nos
Arts. 62 e 55 da Lei nº 8.666/93.
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT  nº  198/1100/2013,  de  9.9.2013,  a  unidade  apresentou  a
seguinte manifestação:

“24. Nos termos do que define o §49, artigo 62 da Lei nº 8.666/93, existindo
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obrigações  futuras,  nos  casos  de  compra  com  entrega  imediata,  faz-se  necessária  a
formalização da aquisição por Termo Contratual, ainda que se trate de adesão à ata de um
certame originário. É cediço também, que na hipótese de adesão à ata, o Termo de Contrato
deverá seguir as obrigações assumidas no pacto originário. No entanto, no caso específico
da Constatação em apreço, cabem alguns esclarecimentos.

25. Como relatado pela Controladoria, para aquisição dos 87 (oitenta e sete)
microcomputadores notebooks, a TELEBRAS aderiu à Ata de Registro de Preços nº 58/2012
da Universidade Federal do Pará - UFPA, Processo nº 1528/2012, Pregão Eletrônico SRP nº
24/2012.

26. Ocorre que a aquisição das referidas máquinas no procedimento licitatório
originário,  foi  formalizada por  Autorização de  Fornecimento,  conforme se depreende da
CLÁUSULA SEGUNDA,  SUBCLÁUSULA TERCEIRA e  QUARTA da  ATA de  registro  de
preços n° 58/2012 da UNIVERSIDADE FEDERAL Do PARÁ, verbis:

‘SUBCLÁUSULA TERCEIRA:  A  contratação  decorrente  deste  Registro  de
preço será formalizada pela emissão de Autorização de Fornecimento, que será enviada à
empresa FORNECEDORA por fax ou e-mail pela UFPA’

‘SUBCLÁUSULA QUARTA: Com a retirada da Autorização de Fornecimento,
que será enviada à empresa FORNECEDORA por fax ou e-mail da UFPA.’

27. Não houve, portanto, celebração de termo de contrato, com definição de
cláusulas  contratuais,  impedindo a formalização da avença por termo contratual,  já  que
obrigatoriamente  deveria  seguir  as  mesmas  definições  contratuais  primárias.  Todavia,
seguindo as orientações dessa Controladoria, a TELEBRAS, requereu à empresa fornecedora
dos notebooks  -  HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA -,  por meio da CT.2600/520/2013,
declaração expressa comprometendo-se quanto ao prazo de garantia e assistência técnica
das máquinas, regularizando, de tal modo, a aquisição ocorrida por meio do Processo nº
423/2012-TB (Doc. 02).

28. Acrescente-se que a TELEBRAS possui normativo interno - Pratica nº 101-
101-001  -  regulamentando  os  procedimentos  para  contratação  de  obras  e  serviços  e
aquisição  de  bens,  o  qual  se  encontra  em fase  de  revisão pela  Gerência  de  Compras  e
Contratos.  Dessa  forma,  no  novo  instrumento  normativo  serão  expressamente
regulamentadas as possibilidades e obrigatoriedades da necessidade de elaboração de termo
contratual.”
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Da leitura  da  documentação anexada  à  CT nº  198/1100/2013,  de  9.9.2013,
localizou-se a CT 2600/520/2013, de 9.9.2013, por meio da qual a TELEBRAS solicita à
HEWLETT-PACKARD declaração expressa comprometendo-se quanto ao prazo de garantia e
assistência técnica das máquinas. Não estava presente, contudo, a resposta do fornecedor à
solicitação.

Em manifestação  adicional,  a  Unidade  acrescentou  (CT 212/1100/2013,  de
26.9.2013):

“8.  Segue anexa,  declaração da empresa  HEWLETT-PACKARD de que  os
equipamentos adquiridos por meio da adesão à Ata de Registro de Preços n9 58/2012 da
UFPA, Processo nº 1528/2012, Pregão Eletrônico SRP n9 24/2012, atendem ao prazo de
garantia e assistência técnica previsto no Edital.”
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No  anexo  mencionado,  foi  localizada  carta  da  HEWLETT-PACKARD,  de
24.9.2013,  endereçada  à  TELEBRAS,  cuja  referência  é  “Declaração  de  Garantia  de
Produtos”, transcrita a seguir:

“Hewlett  Packard  Brasil  Ltda,  empresa  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º
61.797.924/0007-40, vem, por meio desta declarar que os equipamentos adquiridos através
de processo de adesão a Ata de Registro de preços oriunda do Pregão n° 024/2012 da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ possuem garantia do fabricante conforme exigido
em edital.”(grifo nosso)
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Que  a  TELEBRAS,  nas  futuras  adesões  a  atas  de  registro  de  preços,
certifique-se  da  regularidade  do  termo  de  formalização  da  contratação,  observando-se  o
disposto nos arts. 62 e 55 da Lei nº 8.666/93. 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO

Ausência  de  motivação  para  os  quantitativos  adquiridos  nas  contratações  de  TI
referentes à ERP, banco de dados, notebooks e Fábrica de Software.    

Fato

Das  análises  efetuadas  relativamente  às  4  (quatro)  aquisições  de  TI
mencionadas, constatou-se que não é apresentada, em qualquer dos processos avaliados, a
metodologia  empregada  para  calcular  os  quantitativos  adquiridos  nos  contratos,  seja  na
aquisição inicial, seja posteriormente, quando da celebração de termos aditivos.

Desta  forma,  não  foi  possível  aferir  se  as  quantidades  contratadas
correspondem às reais necessidades da TELEBRAS.

A Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 15, § 7º, registra que:

“§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

(...)

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função
do  consumo  e  utilização  prováveis,  cuja  estimativa  será  obtida,  sempre  que  possível,
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;” (grifos nossos)

Ademais, na mesma lei, art. 7º, § 4º, estabelece-se que:

“§ 4º  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam
às previsões reais do projeto básico ou executivo.” (grifos nossos)

Vale ainda lembrar  que  a  Lei  do Processo Administrativo (Lei  nº  9784/99)
determina, em seu art. 2º, § único, inciso VII, em consonância com o Princípio da Motivação
dos Atos Administrativos, que:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade,  moralidade,  ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
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Parágrafo  único.  Nos  processos  administrativos  serão  observados,  entre
outros, os critérios de: 

(...)

VII  -  indicação dos  pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;”

Nos casos em tela,  faz-se referência aos pressupostos que fundamentaram a
decisão quanto ao quantitativo adquirido e consequente dispêndio de recursos a ele vinculado.

##/Fato##

Causa
Falha  na  aplicação  dos  normativos  internos  em  relação  aos  processos  a

Gerência de TI, especificamente quanto à motivação dos quantitativos adquiridos.

##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT  nº  198/1100/2013,  de  9.9.2013,  a  unidade  apresentou  a
seguinte manifestação:

“16. Conforme o Memorando MM Circ. Nº 09/2012 - 3700, datado de 23 de
fevereiro  de  2012 da TELEBRAS,  as  contratações  afetas  à Tecnologia  de  Informação-TI
realizadas por esta Companhia seguem as orientações da Instrução Normativa Nº 04/2010
da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, datado de 12 de novembro de 20102 (Doc. 01).

17. Em que pese a TELEBRAS em suas contratações de TI pautar-se pelas
orientações da IN 04/2010, finalizados em 31.08.2013 os trabalhos da empresa Memora que
mapeou  dos  Processos  de  Gerência  de  TI,  seguindo  as  orientações  do  COBIT  5.0,  a
TELEBRAS já inicia etapas de revisão e adequação da metodologia de aquisição prevista em
seus  normativos,  inclusive  com  vistas  a  aperfeiçoar  os  estudos  técnicos  relativos  aos
quantitativos a serem adquiridos nos contratos de TI, atendendo às recomendações feitas por
este Órgão.

18.  Acrescente-se  que  os  processos  da  Gerência  de  TI  serão  implantados
conforme  cronograma  estabelecido  no  Planejamento  Estratégico  (PETI)  2013  -  2016,
aprovado em reunião ordinária 07/2013 do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação de
02/07/2013”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O referido MM Circ. n° 09/2012-3700 expõe em seu parágrafo 1:

“2. A Instrução Normativa N° 04/2010, de 12 de novembro de 2010, editada
pela  Secretaria  de  Logistica  e  Tecnologia  da  Informação  -  SLTI  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, estabelece que as contratações de soluções de TI
deverão seguir três fases, a saber:

2.1. Planejamento da Contratação/Aquisição;

(...)
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3.  Visando  atender  à  deliberação  da  Diretoria  Executiva  da  TELEBRAS,
formalizada no PDTI-TB/2011-2012, a Gerência de Tecnologia da Informação desenvolveu
um modelo de contratação de soluções de TI baseado nas fases descritas na IN-04/2010 e
que estabelece uma sequência de atividades, com formalização do resultado de cada etapa
em artefatos específicos. (...)

 (...)

4. O INICIO de uma contratação de solução de TI ocorre com a emissão do
Documento de Oficialização da Demanda - DOD, pelo gerente da unidade organizacional
demandante a ser encaminhado para a Gerência de Tecnologia da Informação. O DOD deve
conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.1.  detalhamento da demanda considerando os objetivos estratégicos e as
necessidades corporativas da instituição;

4.2.  motivação e  demonstrativo  de  resultados  a  serem  alcançados  com  a
solução demandada;

(...)

5. O PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO tem inicio com o recebimento
do DOD pela Gerência de Tecnologia da Informação e deverá contemplar:

(...)

5.2. Elaboração do Plano de Contratação e Aquisição - PCA;

(...)

6. O PCA conterá, no mínimo, as seguintes informações:

6.1. Análise de viabilidade da contratação:

i. avaliação da necessidade pela Gerência de TI;

ii. explicitação da motivação;

 (...)

6.2. Estratégia da Contratação:

 (...)

iv. dimensionamento do objeto;”

Do exposto, especificamente quanto à motivação dos quantitativos a adquirir,
observa-se que já existe normativo interno estabelecendo rotina de contratação que preveja a
obrigatoriedade  de  se  justificar  os  quantitativos  adquiridos  nos  contratos  de  TI,  seja  na
aquisição inicial, seja posteriormente, quando da celebração de termos aditivos. 

Contudo, especificamente em relação ao fato apontado, essas orientações não
foram  totalmente  aplicadas,  tendo  em  vista  que  os  quantitativos  adquiridos  não  foram
justificados com base nas necessidades da entidade.
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Em sua manifestação, a unidade apontou que o mapeamento dos Processos de
Gerência de TI foi finalizado por empresa contratada em 31.8.2013, iniciando-se agora as
etapas de revisão e adequação da metodologia de aquisição prevista em seus normativos, e
que  tais  processos  serão implantados conforme cronograma estabelecido  no Planejamento
Estratégico (PETI) 2013 - 2016.

Cumpre lembrar que a implantação desses novos processos deve envolver o
cumprimento  do  todos  os  requisitos  necessários,  em  especial  quanto  à  metodologia  de
aquisição, que deverá sempre comprovar o dimensionamento do quantitativo definido frente
às necessidades da administração em todas as aquisições efetuadas pela entidade.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS conclua a revisão, a adequação e a implantação dos
processos da Gerência de TI, em especial quanto à metodologia de aquisição, ressaltando a
obrigatoriedade de motivação dos quantitativos adquiridos, de forma a tornar os normativos
internos  efetivamente  aplicados  em  todas  as  contratações  dessa  natureza  efetuadas  pela
entidade.

Recomendação 2: Que a TELEBRAS inclua nos processos de aquisições de TI avaliados
neste tópico a motivação para os quantitativos adquiridos. 

##/Fato##

2 CONTROLES DA GESTÃO                          

2.1 CONTROLES EXTERNOS                            

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO             

2.1.1.1 INFORMAÇÃO

Análise dos acórdãos do TCU com determinação expressa de pronunciamento por parte
da CGU quando da prestação de contas anual pela UJ.

Fato

Em  consulta  ao  sítio  do  Tribunal  de  Contas  da  União  na  internet,  foram
levantados 10 (dez) julgados do exercício de 2012 com alguma menção à TELEBRAS. 

Contudo,  após  análise  do  teor  dos  documentos,  constatou-se  que  apenas  o
Acórdão nº 2303/2012-Plenário,  relacionado ao monitoramento do Acordão nº 2132/2010-
Plenário, trouxe determinação expressa para que a CGU se pronunciasse sobre o tema quando
da Auditoria Anual de Contas, conforme disposto em seu item 9.3:

 “9.3.  determinar à Controladoria-Geral da União, em atenção ao art.  74,
incisos II e IV, da Constituição Federal, que  faça constar das prestações de contas anuais
das empresas públicas e  sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias e
controladas,  observações  sobre  o  cumprimento  do  cronograma  para  substituição  de
trabalhadores terceirizado por servidores concursados a que se refere o subitem 9.1.3 retro;”
(grifos nossos)

De acordo com o relatório de gestão TELEBRAS, exercício de 2012, observa-
se que não há empregados terceirizados a serem substituídos na empresa, conforme dados
apresentados no itens  6.2.1 -  Informações sobre Terceirização de Cargos e  Atividades do
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Plano de Cargos do Órgão - e 6.2.2 - Informações sobre a Substituição de Terceirizados em
Decorrência da realização de Concurso Público. 

Dessa forma, a determinação acima transcrita, exarada pela Corte de Contas,
não se aplica à entidade relativamente ao exercício de referência.
##/Fato##

2.2 CONTROLES INTERNOS                            

2.2.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                  

2.2.1.1 INFORMAÇÃO

Informações  acerca  do  estabelecimento  de  normativos  referentes  às  atividades  da
Auditoria Interna da UJ

Fato

A CGU encaminhou à TELEBRAS em 16.10.2012 o Relatório nº 201211492,
contendo a avaliação sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT da  TELEBRAS,  exercício  2012.  Foi  constatada  ausência  de  normativos  internos,
complementares à regulamentação da CGU, para orientar os trabalhos a cargo da unidade de
Auditoria, sendo, então, recomendado: 

“Que a Unidade de auditoria elabore e remeta a esta CGU cronograma com
as atividades previstas ou pendentes para a finalização da proposta do manual de auditoria a
ser  encaminhado  ao  Conselho  de  Administração.  Na  citada  proposta  de  manual  devem
constar obrigatoriamente os seguintes aspectos:

a) Que a Unidade de auditoria interna possua a autorização para acesso irrestrito a registros,
pessoal,  informações,  sistemas  e  propriedades  físicas  relevantes  à  execução  de  suas
auditorias.

b) Que  os  departamentos  da  organização  apresentem  tempestiva  e  obrigatoriamente
informações solicitadas pela unidade de auditoria.
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c) Que  a  unidade  de  auditoria  interna  possa  obter  apoio  necessário  dos  empregados  das
unidades submetidas à auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, de dentro e
de fora da organização, quando considerado necessário.

d) Vedação  da  participação  dos  auditores  internos  em  atividades  que  possam  caracterizar
participação na gestão, em prejuízo da independência dos trabalhos de auditoria.”

Em  resposta,  a  TELEBRAS  encaminhou  a  CT  179/0111/1000/2012,  de
7.11.2012,  apresentando o  cronograma das  atividades  para  a  finalização do manual,  com
início  dos  trabalhos  previsto  para  1.2.2013  e  término  previsto  para  1.6.2013  –  atividade
“implantação na Auditoria”.

Na  Solicitação  de  Auditoria  nº  201306249/005,  foi  solicitado  o  envio  do
referido manual. Em resposta, no Memorando 10/2013/0111, anexo à CT 131/2013/1000, de
21.6.2013, a TELEBRAS informou que o documento se encontra em sua terceira versão, em
fase elaboração, e que será encaminhado à CGU, após apreciação e deliberação do Conselho
Administrativo. 

Menciona, ainda, que os prazos consignados no cronograma não são exclusivos
para  o  desenvolvimento  do  manual,  pois  simultaneamente  todas  as  demais  atividades  de
auditoria  interna  estão  sendo  executadas,  requerendo  a  dilação  do  prazo  para  conclusão.
Informou também que a elaboração do manual estaria na fase de consulta e discussão interna,
sendo 29.9.2013 a nova data prevista para seu envio à CGU.

Em 26.9.2013, por meio da CT 212/1100/2013, foi enviada a esta equipe a
minuta do Manual de Auditoria Interna da TELEBRAS e informado que as próximas etapas
para  sua  finalização  contemplam  a  apresentação  aos  Diretores  da  empresa  e  posterior
submissão à deliberação do Conselho de Administração da TELEBRAS.
##/Fato##

2.2.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

2.2.2.1 INFORMAÇÃO

Informações sobre a gestão da frota de veículos contratada de terceiros 

Fato

De maneira a atender ao disposto no item 7.1 – Gestão da Frota de Veículos
Próprios  e  Contratados de Terceiros,  da  Portaria-TCU nº  150,  de 3 de julho de 2012,  a
TELEBRAS enviou a CT nº 152/1200/1000/2013, de 23.7.2013, em resposta à Solicitação de
Auditoria nº 201306249/010, com os seguintes esclarecimentos:

“a) Estudos técnicos realizados, visando subsidiar a opção da TELEBRAS pela
terceirização da frota  e  dos  serviços  de transporte,  bem como pela opção do regime de
pagamentos na forma de diárias relativas às locações: 

Em relação à questão da terceirização, desde a sua reativação a TELEBRAS
não tem em seu quadro as funções de motorista.  Além disso,  até o presente momento,  a
Empresa  possui  instalação  física  somente  em  Brasília.  Diante  deste  contexto,  em  que  é
necessária a disponibilidade de veículos tanto para Brasília quanto para as diversas regiões
do país foi feita a opção pelo processo de terceirização.

Quanto  à  escolha  do  regime  de  pagamentos  por  diária  há  duas  situações
distintas:
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1. Para o atendimento das necessidades da SEDE da Empresa, a opção por
diárias inicialmente se deveu à não existência de histórico que balizasse o consumo médio
mensal de quilometragem. Assim foi efetuado o Pregão Eletrônico SRP de nº 09/2010-TB,
Processo nº 049/2010. No ano de 2012, já com um histórico consolidado de estatísticas de
uso dos veículos durante o ano de 2011, foi realizado o Pregão Eletrônico de nº 07/2012, de
28/02/2012, referenciado em quilometragem rodada. Com os resultados obtidos em pregão,
foi efetuada uma análise comparativa com o contrato em andamento.  Disto resultou uma
Nota Técnica de nº 002/2012/TELEBRAS, da Gerência de Logística (ANEXO I) explicitando
os valores das duas licitações e apontando a vantajosidade na manutenção contratual ao
invés da assunção da licitação em andamento desde que garantidas as condições do período.
Garantida  a  manutenção  dos  valores  contratuais,  a  Diretoria  Administrativo-Financeira
houve  por  bem acatar  a proposição emitida  na  NT,  procedendo então à  manutenção do
contrato vigente e cancelando o Pregão Eletrônico de nº 07/2012.

Assim, ao longo de 2012 a prestação do serviço de transportes no Distrito
Federal foi efetivada pela empresa Lovex, referenciada em diárias.

2. Para o atendimento das necessidades da Diretoria Técnico Operacional, a
escolha da contratação de serviços de transporte pelo regime de pagamentos de diárias foi
feita tendo como base o Termo de Referência (ANEXO II) da Gerência de Implantação, que
impõe a realização de serviços técnicos nas mais diversas regiões do país sem a existência de
pontos de referência (escritórios regionais) nas localidades. Nestes moldes, onde para cada
local  as  necessidades  ocorrem  de  forma  pontual,  a  forma  contratual  mais  adequada
encontrada foi a balizada por diárias e quilometragem livre, além dos veículos apropriados
para cada situação, já que os serviços de Gestão que iriam ser efetuados compreendiam o
acesso tanto a lugares já pavimentados como também a locais sem qualquer infra-estrutura.

Uma vez implantados os escritórios, inclusive com corpo comercial e técnico
local, deverão ser revistas as contratações de serviços de transportes.

b) Tipo de licitação efetuada, n° do contrato assinado, vigência do
contrato, valor       contratado e valores pagos desde a contratação até 31.12.2012:   

Com relação à letra "b" temos a informar o seguinte:

Tipo de Licitação Nº Contrato Vigência Valor Contratado
Valores pagos até

31/12/2012

PREGÃO ELETRONICO
SRP 09/2010

2600/05-4/2011/TB –
LOVEX

27/02/2014 R$ 612.355,20 R$ 448.270,90

Tipo de Licitação Nº Contrato Vigência Valor Contratado
Valores pagos até

31/12/2012

PREGÃO ELETRONICO
SRP 08/2012

3400/29/2012/TB –
LOCALIZA

19/04/2014 R$ 761.519,75 R$ 81.016,20

d) Para o contrato n° 3400/29-2012-TB firmado com a Localiza Rent
a Car S.A.,        apresentar a quantidade de diárias pagas ao longo do exercício de 2012  
para cada       categoria de veículo locado conforme tabela 1:  
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Com relação à letra "d" temos a informar o seguinte:

CATEGORIA DO
VEÍCULO

QUANTIDADES

DIÁRIAS DE 24h
DIÁRIAS DE USO
CONSECUTIVO

HORAS EXTRAS

Veiculo 1 - Tipo B 39 79 15

Veiculo 2 - Tipo Picape 5 41 0

Tabela 1

(...)
f)  Média  anual  e  total  de  quilômetros  rodados,  por  grupo de  veículos,

segundo  as        categorias de veículos apresentadas nos contratos firmados com a Lovex e a  
Localiza:  

LOCALIZA KM (ABRIL A DEZ /2012) Média KM

Veículo 1 - Tipo B 54416 6802 MÊS

Veículo 2 -Tipo Picape 17930 2242 MES

Obs: media Localiza é com referencia a 8 meses

LOVEX KM 2012 Media KM (31.12.2012)

Veiculo Grupo 1 48.241 4.021

Veiculo Grupo 2 46.352 3.863

g) Gasto com combustíveis e com pessoal responsável pela administração da
frota:  

Localiza
Valor combustível

2012 Base DF
Total Gasto

Veiculo Grupo 1 Gasolina : R$ 2,85 R$ 15.508,56

Veiculo Grupo 2 Diesel: R$ 2,20 R$ 4.930,75

Obs: Os custos de combustíveis contrato Lovex estão inclusos no valor das diárias.”

##/Fato##

2.2.2.2 INFORMAÇÃO

Indicação  de  empregado  com  perfil  de  administrador  principal  do  CGU-PAD  na
unidade no exercício de 2013.

Fato

Foi  observada a  ausência  de  indicação para  o exercício  de 2012,  ao  órgão
central (CGU), de um servidor/empregado para perfil de administrador principal do sistema
CGUPAD, indo de encontro ao que orienta a Portaria TCU nº 150/2012, em seu Artigo 3º:
“(...) § 2º O coordenador mencionado no caput deste artigo, indicará ao órgão central um
servidor ou empregado que será o administrador principal do CGU-PAD no órgão (...)”.

Nos termos do inciso XXII da Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007,
há a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares -CGU-PAD para
o  gerenciamento  das  informações  sobre  processos  disciplinares  no  âmbitodo  Sistema  de
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Correição do Poder Executivo Federal.

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201306249/001, de 6.6.2013, foram
realizados os seguintes questionamentos:

“Item Nº: 001 - Encaminhar, em meio eletrônico, os normativos internos que
regulem o registro de informações no sistema CGU-PAD; caso existam.

Item  Nº:  002  -  Encaminhar,  em  meio  eletrônico,  a  relação  de  todos  os
processos  administrativos  disciplinares  instaurados na unidade,  encerrados ou em curso,
contendo, pelo menos, o número do processo e a data da instauração.

Item  Nº:  003  -  Encaminhar,  em  meio  eletrônico,  ato  de  designação  do
coordenador  responsável  pelo  registros,  no  Sistema  CGU-PAD,  das  informações  sobre
procedimentos disciplinares instaurados.

Item  Nº:  004  -  Encaminhar,  em  meio  eletrônico,  ato  do  coordenador
responsável pelo sistema CGU-PAD, por meio do qual houve indicação formal,  ao órgão
central, de servidor ou empregado para o perfil de administrador principal do CGU-PAD na
unidade.”

Em resposta, a CT 131/2013/1000, de 21 de junho de 2013, registra o seguinte:

5.  Desde  a  assunção  das  responsabilidades  previstas  pelo  Decreto  nº
7.175/2010,  a  TELEBRAS  –  até  a  presente  data  –  ainda  não  deflagrou  processo
administrativo  disciplinar,  razão pela  qual  não cadastrou-se  no  Sistema CGU-PAD.  Não
obstante,  houve  a  apuração de  fatos  mediante  processos  internos,  os  quais  se  passam a
especificar:

Formalização Data da Instauração Número do Processo

DEM 1000/7318 31/01/2011 Memorando 05/2013

DEM 1000/7380 18/04/2011 098/2011

DEM 1000/7436 04/08/2011 211/2011

DEM 1000/7593 20/12/2011 369/2011

DEM 1000/7679 16/02/2012 026/2011

6.  A  despeito  da  inexistência  de  Processo  Administrativo  Disciplinar,  a
TELEBRAS providenciará  sua inserção no Sistema CGU-PAD,  designando,  formalmente,
empregado como administrador principal do CGU-PAD, oportunidade em que comunicará
esta Controladoria.

7. Em face do exposto, resta prejudicado o envio das requisições relativas aos
itens 001 a 004, deste ofício.

Assim,  nessa  primeira  oportunidade,  não  tinha  havido  indicação  formal  de
empregado para  o  perfil  de  administrador  principal  do  sistema,  indo de  encontro  ao  que
orienta a Portaria CGU nº 1.043/2007, em seu art. 3º:

 “(...)  §  2º  O coordenador mencionado no caput  deste  artigo,  indicará ao
órgão central um servidor ou empregado que será o administrador principal do CGU-PAD
no órgão (...)”.

Contudo, por meio da CT nº 198/1100/2013, de 9.9.2013, em resposta à SA nº
201306249/015, a unidade informou que:
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“30. Em atenção à Portaria CGU 1.043/2007, por meio da DEM-1000/7929,
datada de 10 de setembro de 2013, a TELEBRAS nomeou como administrador principal do
sistema CGU-PAD, o Sr. [ocultamos], matrícula nº 43.654, CPF ***.032.551-** (Doc. 03).

31. Resta atendida a recomendação.”

Da  leitura  da  referida  DEM-1000/7929,  de  10.9.2013,  houve  de  fato  a
designação formal de empregado, conforme transcrito a seguir:

 “O Presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRAS, (...) decide:

Designar o empregado [ocultamos], matrícula 043654, CPF ***.032.551-**,
como administrador principal do CGU-PAD, em atendimento à portaria 1043/2007 da CGU
(...)”.

Informa-se que  a  ausência  de  registros  no sistema referentes  aos  processos
administrativos disciplinares – PAD e Sindicância Punitiva – no âmbito da TELEBRAS é
justificável pela informação de que não foi instaurado esse tipo de processo na unidade até o
momento.
##/Fato##

2.2.2.3 INFORMAÇÃO

Avaliação da conformidade das peças

Fato

O Processo nº 092/2013, relativo à prestação de contas da TELEBRAS, foi
apresentado  a  esta  CGU  contemplando  as  peças  determinadas  pela  Corte  de  Contas,
notadamente  Relatório  de  Gestão,  Parecer  da  Unidade  de  Auditoria  Interna  e  Rol  de
Responsáveis.

Em relação ao conteúdo, o relatório abordou os principais temas exigidos pela
Portaria TCU nº 150, de 3.7.2012, detalhando as metas e conquistas da unidade no exercício,
com especial  ênfase para os avanços obtidos em relação ao Programa Nacional de Banda
Larga – PNBL e a implantação da infraestrutura de telecomunicações relacionada à Copa das
Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014.

Algumas  ausências  foram,  contudo,  verificadas  ao  longo  dos  trabalhos,
destacando-se:

Item da Portaria
-TCU nº 150/2012

Descrição/justificativa da ausência

1.4
Ausência de apresentação dos macroprocessos, que estão em fase de identificação e 
implantação na UJ.

1.5
Não apontamento dos principais parceiros externos, devido aos macroprocessos ainda 
estarem em implantação.

6.1.6 Não apresentação da política de detecção de acúmulos de cargos.
6.1.8 Ausência de indicadores gerenciais de recursos humanos.

7.1
As informações apresentadas sobre a gestão da frota de veículos não atendem a todos 
os questionamentos constantes da DN TCU nº 119/2012.

##/Fato##

3 GESTÃO PATRIMONIAL                           

3.1 BENS IMOBILIÁRIOS                             
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3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                    

3.1.1.1 INFORMAÇÃO

Apresentação das despesas com manutenção e do quantitativo de imóveis locados de
terceiros pela UJ 

Fato

A TELEBRAS, ao ser indagada sobre os gastos com manutenção e reforma dos
seus  imóveis  locados  de  terceiros  (SA 201306249/008),  apresentou,  por  meio  da  CT nº
146/0111/1000/2013, de 12.7.2013, a seguinte tabela com as informações requeridas:

UG Imóvel
Despesa no Exercício (R$)

Com Reformas* Com Manutenção**

3159(1)
3º e 4º andar do Ed. Parque Cidade Corporate,

Brasília-DF
- 276.718,00

(1) SIORG

Ainda, no mesmo documento, foi apresentada a distribuição espacial dos bens
imóveis  locados  de terceiros,  em substituição  ao  Anexo V do Relatório  de Gestão  2012,
conforme segue: 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL GOIÁS 4 8

Águas Lindas de Goiás - 1

Aparecida de Goiânia - 1

Bom Jesus de Goiás 1 -

Caiapônia - 1

Cidade Ocidental - 1

Goiânia - 1

Goiatuba - 1

Itumbiara 1 -

Morrinhos - 1

Niquelândia - 1

Nerópolis 1 -

Valparaíso de Goiás 1 -

SÃO PAULO 5 2

Bauru - 1

Ituverava - 1

Taubaté 2 -

Colômbia 1 -

Barretos 1 -

Mogi das Cruzes 1 -

MINAS GERAIS 2 2

Prata - 1

lbiraci 1 -
Muzambinho 1 -

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

41

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


LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

Divinópolis - 1

TOCANTINS 6 3

Paraíso do Tocantins 1 1

Araguaína 1 1

Colinas do Tocantins 1 -

Porto Nacional 1 -

Guaraí - 1

Peixe 1 -

Nova Rosalândia 1 -

PIAUÍ 5 2

Batalha 1 -

Piracuruca - 1

Campo Maior - 1

Demerval Lobão 1 -

São João da Fronteira 1 -

Brasileira 1 -

Lagoa de São Francisco 1 -

MARANHÃO 0 2

Sítio Novo - 1

Matões - 1

CEARÁ 5 1

Aracoiaba 1 -

Caucaia 1 -

Itapajé 1 1

Morada Nova 1 -

Baturité 1 -

BAHIA 8 1

Porto Seguro 1 -

Camacan 1 -

Entre Rios - 1

Gandú 1 -

Itapé 1 -

Valença 1 -

Presidente Tancredo Neves 1 -

Itabuna 1 -

São Gonçalo dos Campos 1 -

SERGIPE 3 0

Nossa Senhora da Glória 1 -

Laranjeiras 1 -

Carira 1 -

ALAGOAS 3 0

Igaci l -

Arapiraca 1 -

Messias 1 -
PERNAMBUCO 1 0
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

Moreno 1 -

PARAÍBA 4 1

Lagoa Seca 1 -

Tacima - 1

Santa Rita 2 -

Cuité 1 -

DISTRITO FEDERAL 1 2

Brasília-Asa Sul 1 1

Santa Maria - 1

RIO GRANDE DO NORTE 2 0

Bodó 1 -

Lagoa Nova 1 -

RIO GRANDE DO SUL 3 0

Mato Castelhano 1 -

Garibaldi 1 -

Guaporé 1 -

PARANÁ 2 0

Altamira do Paraná 1 -

Quedas do Iguaçu 1 -

ESPÍRITO SANTO 2 0

Rio Novo do Sul 1 -

Conceição da Barra 1 -

PARÁ 2 0

Santa Bárbara do Pará 1 -

Marituba 1 -

RIO DE JANEIRO 1 0

Resende 1 -

Subtotal Brasil 59 24

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 59 24

##/Fato##

3.1.1.2 INFORMAÇÃO

Informação  a  respeito  da  gestão  dos  bens  imóveis  e  rotina  utilizada  para  fazer  a
segregação contábil das despesas com esses bens. 

Fato

Com relação à gestão dos bens imóveis, a empresa apresentou, por meio da CT
nº 146/0111/1000/2013, de 12.7.2013, enviada em resposta à SA 201306249/008, os seguintes
esclarecimentos:

“Quanto à Gestão de Bens, a TELEBRAS até a presente data trabalha apenas
com um bem locado para abrigar a Sede da Empresa e os outros locados para abrigar as
torres de transmissão e retransmissão da REDE da Empresa.
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No caso da Sede, a gestão passa por 2 processos principais:

1.  Aluguel  das  salas  e  gestão  de  área  comum:  o  controle  é  feito  com
acompanhamento dos gastos com aluguel, condomínio e luz por meio de planilhas com os
orçamentos mensais. O contrato abrange a gestão da área comum onde estão inseridos os
elevadores de acesso e os banheiros. Neste sentido quem gere de fato os serviços comuns é
administração  central  do  prédio.  À  TELEBRAS  cabe  o  acompanhamento  dos  serviços
(segurança,  controle  de  acesso,  limpeza,  manutenção,  etc)  e  as  solicitações/reclamações
feitas  em  primeira  instância  por  meio  de  linha  direta  (ramal  interno)  à  administração
predial,  e  em outras  escalas  por  visita,  e-mail  e  carta.  Anualmente ocorre a Assembleia
Condominial  onde  são  aprovados  os  valores  dos  condomínios  (serviços  de  vigilância,
energia, água, manutenção, etc, das áreas comuns).

2. Nas áreas privativas a gestão é efetuada pela Gerência de Logística com
contratos terceirizados de limpeza e manutenção. Para cada um destes serviços é eleito um
fiscal  que  acompanha  os  serviços  validando-os  quantitativa  e  qualitativamente.  Os
quantitativos  são  validados  por  meio  dos  objetos  contratuais  verificando  os  valores
contratados  com  o  que  é  fornecido:  produtos  e  serviços.  O  qualitativo  é  validado  por
vistorias de cada fiscal aos serviços efetuados. Quando da ocorrência de irregularidades as
empresas contratadas são notificadas. Para tanto a TELEBRAS tem contratos terceirizados
de  manutenção  predial,  limpeza,  carregadores  e  recepção.  Em  relação  à  segurança  foi
contratada a implantação de um Sistema de Controle de Acesso (em fase de testes) para
monitorar e restringir os acessos às áreas internas da Empresa.

No caso dos  terrenos que  abrigam as  torres  de transmissão/retransmissão,
inicialmente os terrenos ficam sob a responsabilidade da área de Engenharia/implantação
que acompanham o processo construtivo junto às empresas contratadas. Após a implantação,
o processo passa para a Gerência de Operações e Manutenção que assume a gestão dos
locais.

(...)

No caso das Torres de Transmissão/retransmissão, a Gerência de Manutenção
e Operação está se estruturando para ter uma equipe de vistoria dos locais com a alocação
dos  concursados  para  construir  um  mecanismo  de  controle  assim  como  da  vistoria
propriamente  dita  junto  à  empresa  contratada  para  efetuar  a  manutenção  (a  limpeza  e
conservação dos locais também faz parte das atribuições da empresa contratada PADTEC
S.A.). No que se refere ao aluguel e pagamento de taxas públicas, atualmente a gestão está a
cargo da Gerência de Manutenção e Operação, mas será transferida para a Gerência de
Logística”.

Ainda,  no  mesmo  documento,  a  UJ  descreveu  a  rotina  utilizada  para  a
segregação contábil, visando à distinção dos registros relativos às despesas com: locação de
imóveis  para  uso  de  servidores,  locação  de  imóveis  para  uso  do  órgão,  unidade  ou
subunidade, manutenção dos imóveis próprios e da União, manutenção dos imóveis locados
de terceiros privados ou de outras esferas públicas, e manutenção dos imóveis locados de
outros órgãos e entidades da administração pública federal. O excerto é transcrito abaixo:

“Dentre  as  hipóteses  listadas  acima,  a  TELEBRAS somente  possui  imóveis
locados para uso do órgão, unidade ou subunidade (sede e futuras filiais), registrando-as
contabilmente de acordo com o seguinte critério: as despesas são segregadas contabilmente
na conta custo de serviços prestados (conta do grupo 311.40 do Plano de Contas), na qual
são registrados os aluguéis dos terrenos onde se encontram as antenas e outros equipamentos
da empresa, e na conta despesas gerais administrativas (conta do grupo 313.40 do Plano de
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Contas), em que são registrados os aluguéis pagos pela ocupação da sede da empresa na Asa
Sul em Brasília - DF.

A rotina contábil pode ser assim descrita: lançamento a débito na conta nos
grupos  acima  mencionados  e  a  crédito  (em  contrapartida)  na  conta  fornecedores
(211.21.111.7) e a baixa pela conta bancos (111.21.211.1).”

A empresa manifestou expressamente não dispor de imóveis locados para uso
de servidores, bem como não ter incorrido em despesas de manutenção de imóveis próprios,
da União e locados de outros órgãos e entidades da administração pública federal. Assim, não
houve a necessidade de segregar contabilmente tais despesas, havendo apenas a separação
entre os gastos com aluguel de imóveis administrativos e imóveis relacionados aos serviços
prestados.

Foram apresentadas as despesas com manutenção do imóvel utilizado como
sede da TELEBRAS, também por meio da CT nº 146/0111/1000/2013, de 12.7.2013. 

Adicionalmente,  por  meio  da  CT  212/1100/2013,  de  26.9.2013,  foram
informadas as contas para registro de despesas com manutenção em propriedades de terceiros,
descritas abaixo:

CONTA ATUAL TÍTULO DESCRIÇÃO

313.36.211.4
Serviço de Manutenções

Prediais
Destina-se a registrar gastos com manutenções prediais,
tanto de imóveis próprios como de imóveis de terceiros.

313.39.621.3
Limpeza e conservação de

imóveis
Registra os gastos com limpeza e conservação de imóveis

Além  disso,  na  mesma  carta,  foi  esclarecido  que  a  entidade  concluiu  a
reformulação de seu plano de contas, cuja implantação está prevista para novembro de 2013.
Com isso, a UJ passará a contar com novas contas contábeis para registro dos gastos com
manutenção de imóveis locados junto a terceiros, conforme descrito na tabela a seguir:

NOVAS
CONTAS

TÍTULO DESCRIÇÃO

322.232.01.12
CSP-SERV MANUT-

DESINSTALAÇÃO DE SITES
Recebe os gastos de manutenção de infraestrutura da

planta interna de pontos de presença

322.232.01.12
CSP-SERV MANUT-

DESINSTALAÇÃO DE SITIES
Refere-se a custo de retirada de site para devolução

de imóvel locado de terceiros

322.232.01.13
CSP-SERV MANUT-

CONDOMÍNIOS
Registra os custos de manutenção de condomínios de

imóveis de terceiros

328.232.01.01
CRE-SERV TERC-MANUT-

PLANTA INTERNA-
INFRAESTRUTURA

Custos de rentistas manutenção planta interna
imóveis de terceiros

331.232.01.01
DCO-SERV MANUT-PLANTA

INTERNA-INFRAESTRUTURA

Registra custos de manutenção de planta interna em
imóveis locados, já que a empresa não possui imóveis

próprios

331.232.01.13
DCO-SERV MANUT-

CONDOMÍNIOS
Engloba os gastos com serviços de manutenção de

condomínios

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

45

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


332.232.01.01
DGA-SERV MANUT-PLANTA

INTERNA-INFRAESTRUTURA
Registra os gastos de manutenção em imóveis locados

para Administração

332.232.01.13 DGA-SERV MANUT-
CONDOMÍNIOS

Idem referente a imóveis administrativos

332.232.01.98 DGA-SERV MANUT- OUTROS Serviços de manutenção de imóveis locados

##/Fato##

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                   

4.1 MOVIMENTAÇÃO                                  

4.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                       

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de indicadores voltados à avaliação dos níveis de capacitação e treinamento
dos empregados da TELEBRAS 

Fato
Ao analisar o nível de escolaridade dos empregados da TELEBRAS, constantes

do Quadro A.6.5 –  Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade, verifica-se
que a metade dos empregados de carreira apresenta um nível de escolaridade relativamente
baixo – em sua maioria, básico e médio. De maneira a suprir essa carência, nota-se que a
empresa dobrou a quantidade de empregados com nível superior mediante a contratação de
empregados sem vínculo, ad nutum.

Insta  observar  que  a  empresa  não  dispõe  de  empregados  com  nível  de
escolaridade acima do superior, mesmo considerando-se os funcionários sem vínculo, que são
contratados em função de seus conhecimentos técnicos e experiência profissional, mediante
escolha pessoal da direção da empresa. 

Com  efeito,  a  empresa  não  manifestou  qualquer  dificuldade  em  relação  à
execução de suas atividades que derive da falta de habilidades e conhecimentos específicos
por parte de seus empregados.

Destaque-se ainda, que não foram identificados, nas informações constantes no
Relatório de Gestão da Empresa, indicadores de capacitação e treinamento, o que dificulta
uma análise externa quanto ao esforço despendido, e o ainda necessário, para disseminar entre
os funcionários conhecimentos novos e fundamentais para a empresa atingir seus objetivos
institucionais.

Por meio da CT nº  198/1100/2013, de 9.9.2013, enviada em resposta  à  SA
201306249-015, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“A TELEBRAS assente à recomendação. No entanto, oportunamente informa
que nesses 3 (três) anos em que se estrutura ao mesmo tempo em que assumiu a posição de
protagonista de grandes projetos para o país, gradualmente aperfeiçoa o processo interno de
capacitação  e  de  melhoria  do  desempenho  e  competência  do  seu  pessoal,  especialmente
considerando  os  objetivos  estratégicos  relacionados  à  atividade  fim  da  organização,  às
mudanças de cenário motivadas pelo mercado, tecnologia, inovações e ao atendimento dos
requisitos dos clientes e parceiros.
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 Desta forma,  um Levantamento de  Necessidades  de Treinamento -  LNC é
elaborado  anualmente  para  atendimento  das  necessidades  das  gerências  demandantes.
Ademais, cursos abertos são oferecidos para atendimento de demandas pontuais.

As informações seguintes são disponibilizadas internamente: (i) valor anual
das  despesas  com  capacitação;  (ii)  quantidade  de  empregados  capacitados/mês;  (iii)
quantidade de empregados capacitados/ano; e, (iv) quantidade de capacitações e respectivas
horas-aula por empregado. Além disso, um formulário de avaliação de reação educacional
padronizado é preenchido pelo treinando.

Acrescente-se  que  no  Sistema de  Gestão  Integrada (SGI/SAP),  em fase  de
testes integrados na Empresa, consta um Módulo de Capacitação específico, o qual permitirá
estreitar  o  relacionamento  entre  a  Gerência  Universidade  TELEBRAS,  gerentes  e
empregados, garantindo maior gerenciamento e controle sobre as atividades de capacitação,
bem como a introdução de novos indicadores de capacitação.

Oportunamente corrige a informação sobre a inexistência de empregados com
nível  de  escolaridade acima do superior,  que não quer  dizer  que não os  possua em seu
Quadro de Pessoal. A bem da verdade, atualmente a TELEBRAS conta com um sistema de
dados que  não permite  acréscimo de  informação relativa  à  escolaridade acima do nível
superior.  Tais  inconsistências  serão  elididas  com  a  implantação  do  System  Application
Programming - SAP.”

Os indicadores de maneira geral, incluindo-se os de capacitação e treinamento,
devem ser apresentados no Relatório de Gestão, que é o meio adequado para a prestação de
contas dos gestores, por meio da inclusão das informações solicitadas na Portaria TCU nº 150,
de 3.7.2012.

Assim, em que pese o gestor afirmar que haja, internamente, a disponibilização
de informações relacionadas às capacitações realizadas no exercício, a sua não apresentação
no relatório de gestão prejudica a análise a ser feita por este órgão de controle.

Ao mesmo tempo, é imprescindível que os dados apresentados no relatório de
gestão reflitam a realidade da entidade, inclusive no que se refere ao nível de escolaridade dos
seus empregados.
##/Fato##

Causa

Não apresentação de indicadores de capacitação e treinamento, bem como do
nível de escolaridade real dos servidores.
 ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT  212/1100/2013,  de  26.9.2013,  enviada  em  resposta  ao
Relatório Preliminar nº 201306249, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“No exercício de 2012 tem-se: (i) valor anual das despesas com capacitação:
R$ 74.964,71 (setenta e  quatro mil,  novecentos  e sessenta e quatro reais  e  setenta e  um
centavos);  (ii)  quantidade  de  empregados  capacitados/mês:  7;  (iii)  quantidade  de
empregados capacitados/ano: 80 (iv) quantidade de capacitações e respectivas horas-aula
por empregado: 1,2875 capacitações por empregado e 25,24 horas aula por empregado.

Salienta-se,  ainda,  que  a  equipe  de  implantação  do  System  Application
Programming — SAP, vem trabalhando diariamente na depuração das bases de dados e das
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regras de negócio do novo sistema, com vistas à correta migração e ao pleno funcionamento
da nova ferramenta, incluindo a atualização das informações relativas à escolaridade de seus
empregados.”
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno
Observa-se  que,  apesar  de  a  quantidade  de  capacitações  apresentada  pelo

gestor  apontar  1,2875  capacitações  por  empregado,  o  quantitativo  de  80  empregados
efetivamente  capacitados  foi  aquém do  quantitativo  total  de  210  funcionários  lotados  na
TELEBRAS. 

Pode-se  inferir  daí  que  as  capacitações  estiveram  direcionadas  a  um
determinado perfil de profissional, resultando em empregados capacitados em mais de um
curso,  em  detrimento  de  outros  não  envolvidos  em  qualquer  capacitação  ao  longo  do
exercício. 

Assim, seria interessante que a empresa avaliasse se há outras necessidades de
qualificação profissional nos diversos níveis de especialização do seu quadro de pessoal, de
modo  a  uniformizar  as  oportunidades  de  desenvolvimento  de  todos  os  seus  empregados,
traçando um planejamento consistente com as necessidades da TELEBRAS.

Como  não  há  dados  consolidados  sobre  a  escolaridade  dos  empregados,  a
recomendação permanece.
 ##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS avalie a necessidade de qualificação profissional nos
diversos  níveis  de  especialização  do  seu  quadro  de  pessoal,  de  modo  a  uniformizar  as
oportunidades de desenvolvimento de todos os seus empregados,  em consonância com as
necessidades da UJ.  

Recomendação 2: Que a TELEBRAS mantenha controle atualizado do nível de escolaridade
dos seus empregados, certificando-se que o novo sistema em implantação(SAP) permita a
inclusão dessas informações. 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO

Informação sobre o quantitativo da força de trabalho da UJ 

Fato

A TELEBRAS dispõe de força de trabalho aquém do quantitativo autorizado
pelo MPOG e das suas necessidades, apresentando, de um total de 367 vagas autorizadas,
apenas 204 efetivamente preenchidas. Ao longo do exercício de 2012, a estatal selecionou a
instituição organizadora do concurso, realizado em março de 2013, visando a preencher 75
vagas de seu quadro de pessoal, suprir suas necessidades imediatas de recursos humanos e
formar um cadastro reserva.

Quanto às situações que reduzem a força de trabalho na Unidade, vê-se que a
empresa tem postergado o retorno dos empregados cedidos a outros órgãos e entidades, que
totalizam 98 pessoas, em função de o perfil desses profissionais não se encaixar ao atualmente
demandado. Também contribui para isso a ausência de uma política de desenvolvimento de
talentos e requalificação dos empregados antigos. 

Conforme relatado na CT nº 170/2011/0111/1000, de 31.10.2011, enviada em
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resposta ao item 3.2.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 245379, o qual analisou
o exercício de 2009, a empresa aguarda a definição de como se dará a localização de suas
instalações regionais, para efetivar o retorno dos empregados cedidos aos escritórios regionais
da  Anatel  –  38 pessoas.  Além disso,  concluindo-se a  contratação dos  novos empregados,
haverá a organização dos centros de manutenção nos Estados, os quais contarão também com
parte dos empregados anteriormente cedidos à Anatel. 

Ainda, por meio da CT nº 198/1100/2013, de 9.9.2013, a UJ apresentou um
panorama da situação atual e das dificuldades encontradas, conforme segue:

“A partir de uma determinação do Tribunal de Contas da União a TELEBRAS
procurou dar um tratamento definitivo para as questões do PISP (Programa de Indenização
por Serviços Prestados), passam por uma análise conjunta de pessoal (TELEBRAS/ANATEL,
TELEBRAS/MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, TELEBRAS/CASA CIVIL) para efeito de
avaliar  e  respeitar  as  necessidades  dos  órgãos.  Portanto,  em  consonância  com  o
entendimento do próprio TCU, não caberia autoritariamente à TELEBRAS dizer quanto e
quais pessoas sairiam pelo PISP. A saída pelo PISP, portanto, trata-se de um direito subjetivo
do empregado, daí porque precisou haver uma coordenação entre ANATEL e TELEBRAS
durante meses, não só em razão da demora na decisão do TCU, como também em razão da
implementação do PISP. Tem-se este como um problema resolvido.

O próximo problema a resolver é coordenar, através da Gerência de Pessoas
da  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  da  TELEBRAS,  um  levantamento  das  pessoas
cedidas, as quais diante das capacidades específicas venham a ser úteis a TELEBRAS, sem
comprometimento das atividades desenvolvidas nos órgãos cedidos. Isso poderá implicar no
retorno de pessoas para a TELEBRAS, sede e escritórios regionais, o que ainda será decidido
posteriormente.”
##/Fato##

4.1.1.3 INFORMAÇÃO

Informação sobre a estrutura de cargos em comissão da UJ 

Fato

Quanto  à  estrutura  de  cargos  em  comissão  e  funções  gratificadas  da
TELEBRAS  –  Quadro  A.6.3  –,  entende-se  que  os  cargos  classificados  como  “Funções
Gratificadas/Contratados  Ad  Nutum”  deveriam  ser  classificados  como  “Grupo  Direção  e
Assessoramento  Superior/Sem  Vínculo”,  haja  vista  que  os  empregados  contratados  na
modalidade Ad Nutum não são empregados efetivos. 

De fato, a definição de Função Gratificada, constante da Portaria TCU nº 150,
de 3 de julho de 2012, é a seguinte:

“Funções  Gratificadas:  Servidores ocupantes  de  cargos  de  Função
gratificada, exclusivos de servidores públicos efetivos (...)” (grifos nossos) 

 Desta  forma,  os  Quadros  A.6.3,  A.6.4 e  A.6.5,  constantes  do Relatório de
Gestão, não foram preenchidos em conformidade com as orientações expressas no normativo
mencionado.

De maneira a cumprir o que dispõe a Portaria nº 150, a UJ reapresentou, por
meio da CT nº 198/1100/2013, de 9.9.2013, os quadros A.6.3, A.6.4 e A.6.5 corrigidos, que
seguem na sequência.
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##/Fato##

4.1.1.4 INFORMAÇÃO

Informação  sobre  gastos  com  "benefícios  assistenciais  e  previdenciários"  e  "demais
despesas variáveis" efetuados pela UJ na folha de pagamento  

Fato
No relatório de gestão 2012, a TELEBRAS não apresentou as despesas com

“Benefícios Assistenciais e Previdenciários” e “Demais despesas variáveis” no Quadro A.6.6
– Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores.

Com base na Portaria-TCU nº 150, de 3 de julho de 2012, deveriam ter sido
incluídas as despesas com previdência privada e PAMA - Plano de Assistência Médica ao
Aposentado na coluna Benefícios Assistenciais e Previdenciários. Entretanto, essa informação
foi expressa pelo gestor no item 36 da Parte B e nas  Notas Explicativas às  Demonstrações
Contábeis, constantes  do  item  11.4  da  Parte  A  -  Demonstrações  Contábeis  e  Notas

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

52

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


Explicativas Exigidas Pela Lei Nº 6.404/1976, do Relatório de Gestão 2012.

Ainda, ao se analisar o Relatório nº 02/2013-AUD, de 16.7.2013, que trata da
avaliação da  folha  de  pagamento  da TELEBRAS, verificou-se que foram apresentadas,  a
partir  da  sumarização  obtida  da  folha  do  exercício  de  2012,  despesas  com
benefícios/auxílios/gratificações, conforme segue:

“(...)

Neste trabalho foram analisados os seguintes benefícios/auxílios/gratificações,
oferecidos  atualmente  aos  empregados  da  TELEBRAS,  normatizados  pelas  Diretrizes,
totalizando um custo mensal de aproximadamente R$ 514 mi1, conforme demonstrado no
quadro 05:

Quadro 5

Meses PNBL (1027
& 1028)*

Medicamentos
(1543 & 2543)*

Plano de
Saúde (1542 &

2542)*

Creche/Pré-
Escola (1353)*

Transferência
(1029)*

Moradia
(1016)*

Janeiro R$255.533 R$13.290 R$161.666 R$2.109 R$35.953 R$21.600

Fevereiro R$258.000 R$17.786 R$167.285 R$3.059 R$35.953 R$21.600

Março R$257.333 R$16.421 R$170.598 R$3.322 R$37.162 R$21.600

Abril R$257.333 R$16.421 R$170.598 R$3.322 R$37.162 R$21.600

Maio R$254.200 R$19.577 R$183.714 R$3.786 R$37.162 R$21.600

Junho R$259.000 R$19.832 R$182.025 R$3.740 R$37.162 R$24.007

Julho R$256.500 R$20.067 R$184.455 R$3.082 R$37.162 R$26.450

Agosto R$256.000 R$18.582 R$189.451 R$3.056 R$37.162 R$26.300

Setembro R$251.400 R$18.797 R$186.822 R$4.147 R$28.893 R$24.400

Outubro R$251.933 R$21.953 R$174.910 R$3.708 R$25.487 R$24.400

Novembr
o

R$253.000 R$20.227 R$204.866 R$3.485 R$21.614 R$26.200

Dezembro R$253.000 R$20.920 R$194.674 R$3.466 R$21.524 R$24.400

Total R$ 3.063.232 R$ 223.873 R$ 2.171.064 R$ 40.282 R$ 392.396 R$ 284.157

Fonte: Sumarização obtida da folha do período de 2012.
*Código folha de pagamento

Na DD 237, de 18/09/2012, são considerados benefícios o auxílio, de caráter
indenizatório,  para  ressarcir  parcialmente  ou  integralmente  despesas  com  aquisição  de
medicamentos, planos privados de saúde e odontológico, de livre escolha e responsabilidade
do titular, com creche e assistência pré-escolar.

A DD 222,  de  09/12/2010,  tem por  finalidade  regulamentar  os  critérios  e
procedimentos  de  concessão  do  suporte  necessário  à  transferência  de  pessoas  para  a
TELEBRAS, com mudança de domicílio.

Já  a  DD  223,  de  12/11/2010,  têm  por  objetivo  estabelecer  regras  com  a
finalidade  de  disciplinar  os  provimentos  do  adicional  por  participação  em  projetos
vinculados ao Programa Nacional de Banda Larga - PNBL, extinto a partir de 15 de março
de 2013 na 143ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS. No
entanto,  por  meio  do  Boletim  Informativo,  enviado  em  04/03/2013,  a  Administração
esclareceu que "... os atuais colaboradores, que recebem a gratificação de forma habitual,
terão o benefício mantido até a implantação integral do Plano de Carreira e Remuneração
(PCR)...".
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(...)”

Assim,  as  despesas  com  Plano  de  Saúde  e  Medicamentos,  constantes  do
Quadro 5 do Relatório nº 02/2013-AUD, de 16.7.2013, devem ser incluídas também na coluna
Benefícios Assistenciais e Previdenciários do  Quadro A.6.6.  Além disso, as despesas com
PNBL, Transferência e Moradia, constantes do Quadro 5, devem ser apresentadas na coluna
Demais despesas variáveis do Quadro A.6.6.

Visando  a  apresentar  a  totalidade  dos  gastos  dispendidos  com  a  folha  de
pessoal, a unidade encaminhou, por meio da CT nº 198/1100/2013, de 9.9.2013, o Quadro
A.6.6 corrigido, abaixo replicado:

##/Fato##

4.1.1.5 CONSTATAÇÃO

Autorização para cessão de empregados emitida por autoridade não prevista no Decreto
nº 4.050/2001.

Fato

A Portaria MP nº 1.329, de 2.8.2012, dispõe, em seu art. 1º:

“Art. 1º. Delegar competência ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento
e Administração ou autoridade equivalente e hierarquicamente superior aos dirigentes de
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recursos  humanos  dos  órgãos  setoriais  do  Sistema  de  Pessoal  Civil  da  Administração
Federal - SIPEC, para praticar os atos necessários a prorrogação de cessão de servidores
da  Administração  Pública  Federal,  conforme  parágrafo  único  do  art.  2º,  nas  situações
previstas no inciso II do art. 3º do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001” (grifos
nossos).

No art. 3º do mencionado Decreto nº 4.050, determina-se que:

“Art. 3º Ressalvada a hipótese contida no § 4º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, a cessão obedecerá aos seguintes procedimentos:

I  -  quando  ocorrer  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  será  autorizada  pelo
Ministro  de  Estado  ou  autoridade  competente  de  órgão integrante  da  Presidência da
República a que pertencer o servidor; e

II - quando ocorrer para órgão ou entidade dos Estados, do Distrito Federal,
dos  Municípios  ou  de  outro  Poder  da  União,  será  autorizada  pelo  Órgão  Central  do
Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, ficando condicionada à anuência do Ministro de Estado
ou  autoridade  competente de  órgão  integrante  da  Presidência  da  República  ao  qual  o
servidor estiver lotado” (grifos nossos).

 Do exposto, observa-se que a cessão de empregados da TELEBRAS para o
Ministério  das Comunicações-MC não pode amparar-se no inciso II  acima transcrito,  por
tratar-se de entidade dentro do mesmo poder e esfera de governo do MC, qual seja o Poder
Executivo Federal.

Com isso, em desacordo com o inciso I do art. 3º do Decreto nº 4.050, no qual
não é prevista a delegação de autoridade, verificou-se a ausência de autorização do Ministro
de Estado para a cessão dos servidores abaixo listados, constando apenas a autorização do
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Comunicações,
conforme consignado na Portaria MC nº 418, de 13.9.2012:

NOME

A.A.M.

E.R.G.F.

J.S.F.

O.F.M.

R.M.E.

Ressalta-se, ainda, que a Portaria MC nº 418 faz alusão à Portaria MP nº 1.329
como substrato legal para justificar os seus termos. Entretanto, o conteúdo da Portaria MP nº
1.329 não se aplica às cessões de empregados e servidores no âmbito do Poder Executivo
Federal, quedando sem efeito o ato de cessão dos empregados apontados na tabela anterior.

Por meio da CT nº  198/1100/2013, de 9.9.2013, enviada em resposta  à  SA
201306249/015, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“A empresa acionou o órgão cessionário para avaliar se há possibilidade de
convalidação  da  Portaria  aludida  ou  se  é  o  caso  de  alocá-los  nos  termos  do  decreto
epigrafado  ou,  encerrar  a  cessão,  conforme  demonstra  missiva  encaminhada  ao  Sr.
Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  das
Comunicações a CT n. 65/2013/2000 (Doc. 04).
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Após a posição formal do órgão ministerial, serão adotadas as providências
indicadas para a conformidade dos empregados cedidos ao Ministério das Comunicações.”

A empresa declarou, ainda, por meio da CT nº 65/2013/2000, de 5.9.2013, que
a Portaria MP nº 1.329/2012 não se aplica à cessão de empregados. De fato, a referida Portaria
delega competências para prorrogação de cessões descritas no inciso II do art. 3º do Decreto
nº 4.050/2001, não englobando as situações dispostas no inciso I do mesmo artigo, conforme
já expresso anteriormente.
##/Fato##

Causa

Cessão de empregados autorizada por autoridade sem incumbência legal para
expedir o ato. 
 ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT nº  212/1100/2013,  de  26.9.2013,  enviada  em resposta  ao
Relatório Preliminar nº 201306249, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“A TELEBRAS,  a  par  das  informações  fornecidas  pelo  órgão  cessionário,
avaliará a conformidade dos empregados cedidos ao Ministério das Comunicações.”
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

 Do exposto pelo gestor, ainda não houve avaliação formal e conclusiva sobre o
assunto, permanecendo a constatação. 

 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS reavalie a legalidade das 5 (cinco) cessões, para que, se
for o caso, sejam convalidadas por autoridade competente. 

4.1.1.6 INFORMAÇÃO

Informação  sobre  mecanismos  para  verificar  e  coibir  o  acúmulo  de  cargos  na
Administração Pública por parte de empregados da TELEBRAS. 

Fato

Ao ser questionada, por meio da SA 201306249/007, quanto à existência de
rotinas/mecanismos  para  coibir  o  acúmulo  de  cargos,  funções  ou  empregos  públicos,  a
TELEBRAS  não  apresentou  um  procedimento  eficiente  que  visasse  a  resguardá-la  de
possíveis acúmulos.

Ainda,  na  mesma  SA,  questionaram-se  as  providências  adotadas  para
regularizar as situações de acúmulo porventura constatadas ao longo do exercício de 2012. A
TELEBRAS informou, por meio da CT nº 145/0111/1000/2013, de 12.7.2013, que:

“Em relação a indagação posta temos a informar que não tivemos nenhuma
ocorrência de acúmulo indevido de cargos, função ou empregos públicos no exercício de
2012. Portanto não fora aberta qualquer providência haja vista que todas as nomeações
ocorreram em estrita legalidade e juridicidade.
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Acerca da rotina de verificação temos a informar que mantemos atualizado o
cadastro  de  pessoal,  no  Sistema  interno  de  Pessoal  -  SIP,  qual  indica  todos  os  dados
pessoais/funcionais dos empregados contratados. No momento da contratação é verificada a
Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS a existência de eventual vínculo pré-
existente e se na mesma fora dada a devida baixa.

Além disso, utilizando o SIP fazemos o controle onde é rejeitada a contratação
ou manutenção contratual em caso de duplicidade de vínculo de cargo, emprego ou função.
Ademais, temos o controle de frequência que monitora a presença do empregado na empresa
na qual não foi identificado nenhuma ocorrência em que haja empregados faltante a ponto de
configurar indício de cumulação de outro vínculo, emprego, cargo ou função.

Por fim, ao nomear às funções internas é feito o controle de ocupação sendo
que em nenhum caso é feita a nomeação dúplice ou indevida, se for empregado de fora tem
dedicação exclusiva e não pode ter nenhum outro vínculo-laboral, se da casa receberá a
proporcionalidade devida, mas em ambos os casos é de apenas uma função.”

O  controle  feito  mediante  a  conferência  da  carteira  de  trabalho  mostra-se
insuficiente,  tendo  em vista  que  os  servidores  públicos,  regidos  pela  Lei  nº  8.112/90  ou
equivalentes nos Estados da federação, ao invés de fazerem uso da CTPS, têm os seus casos
de desligamento, admissão, aposentadoria e pensão publicados nos Diários Oficiais. Dessa
forma,  esse tipo de controle  não permite  a  verificação da incidência de acúmulo em tais
situações. 

Cabe ainda comentar, quanto ao acompanhamento da folha de frequência, que
eventuais trabalhos desenvolvidos no período noturno não trariam impactos na assiduidade do
empregado, tornando esse controle também insuficiente.

Adentrando  nas  práticas  hoje  em curso  na  Administração  Direta,  tem sido
exigido  dos  seus  servidores,  aposentados  e  pensionistas,  no  momento  da  posse  e  nas
atualizações cadastrais periódicas, a apresentação de declaração expressa negando a ocupação
de outros cargos, funções ou empregos públicos não autorizados nos incisos XVI e XVII do
art. 37 da Constituição Federal. Essa prática visa a caracterizar a má-fé do servidor ao ser
eventualmente identificado o acúmulo indevido, permitindo à Administração Pública requerer
o ressarcimento dos valores pagos equivocadamente. 

Neste contexto, a TELEBRAS apresentou, por meio da CT nº 198/1100/2013,
de 9.9.2013, enviada em resposta à SA 201306249/015, um modelo de Declaração de Não
Acúmulo de Cargos, cuja assinatura será exigida de todos os seus empregados, atendendo ao
anteriormente recomendado por esta equipe de auditoria.
##/Fato##

4.1.2 PROVIMENTOS                                   

4.1.2.1 INFORMAÇÃO

Informação a respeito da ausência de comunicação ao Tribunal de Contas da União, por
meio do sistema SISAC, dos desligamentos de empregados ocorridos em 2012.

Fato

Em  consulta  ao  sistema  SISAC,  verificou-se  que  não  constam  registros
efetuados pela TELEBRAS, relativos a seus empregados, para os casos previstos nos art. 2º e
3º da Instrução Normativa TCU nº 55, de 24 de outubro de 2007, e no inciso III do artigo 71
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da Constituição Federal.

Quanto  ao  atendimento  do  artigo  3º  IN  nº  55/2007,  que  versa  sobre
desligamento  de  servidor,  cancelamento  de  concessão  e  cancelamento  de  desligamento,
observa-se  que,  de  acordo  com o  “Quadro  A.6.1  -  Força  de  Trabalho  da  UJ  –  Situação
Apurada em 31/12” do relatório de gestão 2012, houve 2 (dois) egressos de “Empregados de
carreira vinculada ao órgão”,  que deveriam ter sido informados ao Tribunal de Contas da
União. 

Por meio da CT nº 51/2013-2500/2000, de 25.7.2013, enviada em resposta à
SA 201306249/011, a UJ apresentou os seguintes esclarecimentos, considerados pertinentes,
que justificaram a não comunicação dos eventos à Corte de Contas:

“a) Quanto ao Quadro A.6.1 — Força de Trabalho da TELEBRAS, os 2
(dois) atos de desligamentos ocorridos em 2012 de ‘Empregados de carreira vinculada ao
órgão’ referem-se:

- matrícula 030927 - CPF ***324251-**: empregado admitido na empresa em
10.11.1987, anterior a Constituição Federal. Conforme orientação recebida no Treinamento
do  SISAC,  realizado  no  TCU  em  25.6.2013,  a  obrigatoriedade  do  registro  dos  atos  de
admissão e demissão só seriam necessários aos concursados após a Constituição Federal de
1988, não sendo aplicado ao caso concreto;

-  matrícula  042313  -  CPF  ***786966-**:  empregada  admitida  pela
Telecomunicações de Goiás S.A. — Telegoiás (antigo Sistema TELEBRAS), em 1º/10/1993.
Em 10/7/1998, a TELEBRAS assumiu integralmente, por assunção, o contrato de trabalho
sem interrupção do vínculo empregatício. Em contato com o TCU — área responsável pelo
Sisac — foi-nos informado que a admissão desta empregada não foi registrada à época. Por
esta razão, não há como efetuar informações da demissão no Sisac.

b) Em relação ao Quadro A.6.10 — Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU,
segue em anexo o mencionado Quadro que, após demanda do TCU, foi inserido no Relatório
de  Gestão  2012  e  reencaminhado  àquele  Tribunal  (Relatório  disponível  em
https://contas.tcu.gov.br/econtrole/Web/
EControle/ConsultaPublica/ConsultaPublicaRelatorioGestao.faces)  e  a  essa  CGU,  por  e-
mail do dia 28.6.2013. 

Como  se  observa  no  quadro  anexo,  está  evidenciado  apenas  o  ato  de
desligamento  relativo  ao  exercício  de  2011,  que  se  refere  à  matrícula  038340  CPF
***021577-** - registrado no Sisac em 27.6.2013, conforme Formulário de Desligamento —
Tribunal de Contas da União, em anexo.

Os atos referentes ao exercício de 2012 não estão sujeitos à comunicação do
TCU conforme informações relativas ao Quadro A.6.1, mencionado anteriormente.”

Assim, observa-se que os 2 (dois) egressos apontados no Quadro A.6.1 não
estão sujeito à comunicação via SISAC, haja vista a posse do empregado de matrícula nº
030927 ter ocorrido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e a do empregado
de matrícula nº 042313 não ter sido registrada nesse sistema à época.

##/Fato##

4.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS           
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4.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                    
4.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de indicadores e metas relacionados à gestão de pessoas 

Fato

Conforme descrito no item 6.1.8 do Relatório de Gestão 2012, devido a não
conclusão  de  atividades  cruciais,  que  são  o  projeto  de  desenho  e  identificação  dos
macroprocessos da empresa e a aprovação peremptória do Plano de Carreira e Remuneração –
PCR  pelo  DEST,  a  TELEBRAS  ainda  não  tem  seus  indicadores  de  gestão  de  pessoas
instituídos.  Ao  mesmo  tempo,  entende-se  que  as  metas  de  gestão  de  recursos  humanos
apresentadas não contribuem para o estabelecimento de indicadores.

Neste sentido, está sendo implantada uma ferramenta de gestão de pessoas, que
fornecerá relatórios e dados para subsidiar o acompanhamento e a elaboração de indicadores.
Por  meio  da  CT  nº  152/1200/1000/2013,  de  22.7.2013,  enviada  em  resposta  à  SA
201306249/010, a Estatal relatou, conforme excerto a seguir,  o cronograma esperado para
implantação desse módulo na ferramenta SAP:

“Em  resposta  ao  seu  requerimento,  informamos-lhe  que  o  cronograma  de
implantação do novo sistema SAP na parte  de gestão de pessoas,  está previsto para ser
implantado em Setembro/2013, entrando em operação no final do mesmo mês, contudo, terá
operação supervisionada durante todo o mês de outubro e será objeto de atualizações numa
segunda fase do projeto, que será realizada com a contratação, pelo que nos foi informado,
da fábrica de software, ação alheia a competência desta gerência da qual não sabemos como
anda o processo licitatório. Portanto, não sabemos precisar o cronograma definitivo em que
irá ocorrer. No entanto, sabe-se que já está iniciado e a previsão dada pela Gerência de TI é
de que seja complementar a implantação do SAP, e que se inicie tão logo se complete o
trâmite  interno do  processo  licitatório  em curso.  Nessa  fase  serão desenvolvidas  muitas
funcionalidades que ficaram fora do escopo do SAP. Quanto a data final para estabelecer
indicadores temos a informar que a Consultoria Veli foi licitada para desenvolver: (1) um
novo Plano de Carreira e Remuneração - PCR; (2) um mapeamento de competências; (3) um
sistema de  avaliação  de  desempenho e  (4)  uma Capacitação Gerencial.  Tal  contratação
encontra-se na terceira fase de desenvolvimento do objeto contratual, qual seja, a criação do
sistema de  avaliação  de  desempenho  no  qual  serão  criados  indicadores  de  desempenho
gerais e individuais, serão definidos métodos e metodologias de avaliação a serem adotados
pela TELEBRAS e serão estabelecidos os parâmetros para aplicação do sistema de avaliação
de desempenho baseado em gestão por competências.

Competências que já foram mapeadas, apresentadas e aprovadas em Diretoria
e  se  encontram  pré-definidas  aguardando  o  sistema  de  avaliação.  Como  o  sistema  de
avaliação  é  requisito  para  o  monitoramento  e  a  implantação  de  indicadores,  já  que  a
plataforma  é  a  da  gestão  por  competências,  onde  tudo  se  dará  com  base  no  binômio
"competência-capacitação",  a criação de indicadores será orientada no sistema como um
todo,  no  qual  se  conjugam  PCR,  competências  e  sistema  de  avaliação,-  e  assim,  só  é
recomendado criar indicadores após a conclusão dessas três etapas. Conforme dito, estamos
no meio do desenvolvimento do sistema de avaliação, o cronograma informa que até o final
do ano já teremos todos os 04 (quatro) produtos finalizados, inclusive a capacitação. Assim,
superados os próximos 05 (cinco) meses já estaremos em condições de iniciar a ação de
avaliação  baseada  em  critérios  objetivos,  conhecidos  por  todos  e  que  visa  tanto  o
desenvolvimento dos colaboradores como a implantação do modelo de gestão baseado em
competências. Assim, superados as 04 (quatro) fases, faremos o alinhamento e no primeiro
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semestre de 2014 já será possível implantar indicadores de gestão de pessoas, não só de
aspectos funcionais, dados pelo SAP, como frequência, saúde ocupacional, gastos com folha,
encargos,  benefícios,  distribuição  de  EPI's,  entre  outros,  como  também  indicadores  de
desenvolvimento  pessoal,  ligado  à  capacitação  articulada  com  as  metas  e  indicadores
setoriais e gerais”.

Cabe informar que a empresa apresentou algumas metas de abrangência macro
que apresentam um assomo de relevância no estágio atual de reformulação dos seus objetivos:
realização de concurso público e aprovação do Plano de Carreira e Remuneração-PCR. 

Entretanto,  tais  atividades  não  abrem  espaço  para  o  estabelecimento  de
indicadores mais específicos e gerenciais, sendo necessário que, em função dos parâmetros a
serem monitorados com a implantação do novo sistema, tracem-se metas para a gestão de
pessoal que reflitam o cotidiano da empresa, como: capacitação/treinamento, custo, etc. 

Por meio da CT nº  198/1100/2013, de 9.9.2013, enviada em resposta  à  SA
201306249-015, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“A  TELEBRAS  preocupada  em  adotar  um  modelo  eficiente  de  gestão,
alinhado à estratégia do negócio da empresa, está implantando (em fase de testes integrados)
um sistema gerencial integrado denominado System Application Programming – SAP. Em
contrapartida,  a  Gerência  de  Gestão  de  Pessoas,  em  conjunto  com  a  Consultoria  Véli,
desenvolve um processo de Avaliação de Desempenho por competências e resultados.

46. Ambos estão em fase de implantação, com previsão de conclusão para o
final de 2013/início de 2014. Sendo assim, a partir da Avaliação de Desempenho associado
ao  controle  automatizado  franqueado  pela  ferramenta  SAP,  será  possível  não  apenas  a
implementação de indicadores e metas gerais, como também uma melhoria qualitativa do
monitoramento,  de  forma  sistemática,  dos  processos  de  controle  tais  como absenteísmo,
rotatividade,  satisfação,  medicina  e  segurança  no  trabalho,  benefícios,  recrutamento  e
seleção e avaliação de desempenho individual dos empregados, dentre outros.”
##/Fato##

Causa

Ausência de metas gerais de gestão de pessoas passíveis de acompanhamento
por indicadores; ausência de indicadores gerais de gestão de pessoas.

##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  da  CT nº  212/1100/2013,  de  26.9.2013,  enviada  em resposta  ao
Relatório Preliminar nº 201306249, a TELEBRAS apresentou o seguinte posicionamento:

“Como  já  salientado,  a  TELEBRAS  preocupada  em  adotar  um  modelo
eficiente de gestão, alinhado à estratégia do negócio da empresa, está implantando (em fase
de  testes  integrados)  um  sistema  gerencial  integrado  denominado  System  Application
Programming — SAP. Em contrapartida, a Gerência de Gestão de Pessoas, em conjunto com
a Consultoria Véli, desenvolve um processo de Avaliação de Desempenho por competências e
resultados.

A partir  da Avaliação de Desempenho associado ao controle  automatizado
franqueado pela ferramenta SAP, será possível não apenas a implementação de indicadores e
metas  gerais,  como  também  urna  melhoria  qualitativa  do  monitoramento,  de  forma
sistemática, dos processos de controle.”
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O processo de implementação de uma ferramenta SAP de gestão automatizada,
bem  como  do  processo  de  desenvolvimento  de  uma  Avaliação  de  Desempenho,  ambos
atualmente em curso, demonstram o esforço da empresa na busca por uma gestão de pessoas
de excelência.

Entretanto, a ausência de resultados imediatos impede a verificação de que a
falha apontada tenha sido sanada. Com isso, aguarda-se que a TELEBRAS apresente metas
consolidadas e indicadores operantes.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS estabeleça indicadores e metas  gerais  de gestão de
pessoas para a UJ, como, por exemplo,  capacitação/treinamento,  custo,  absenteísmo, entre
outras. 

4.2.1.2 INFORMAÇÃO

Informação  sobre  a  avaliação  dos  riscos  relacionados  à  folha  de  pagamento  e  os
mecanismos adotados pela UJ para identificação de impropriedades 

Fato

Avaliando-se  os  riscos  internos  mapeados  pela  Empresa  e  consignados  no
Relatório de Gestão 2012, nota-se que não se incluíram, entre eles, os riscos de erros e fraudes
na  folha  de  pagamento.  Igualmente,  não  é  apresentado  o  papel  das  diversas  equipes  da
TELEBRAS,  bem  como  as  ferramentas  utilizadas  para  identificar  inconsistências  nos
pagamentos de pessoal.

Cabe observar que a robustez desse processo de pagamento é fundamental para
evitar fraudes e equívocos que prejudiquem a Empresa e os seus funcionários, sendo prudente
estabelecer estratégias que visem a identificá-los e coibi-los. A avaliação de riscos é uma das
ferramentas utilizadas para o planejamento e estabelecimento de ações que busquem evitar a
ocorrência de situações adversas. 

Por  meio  da  CT nº  177/2013-2500/2000/1000,  de  8.8.2013,  a  TELEBRAS
apresentou  as  seguintes  rotinas  de  prevenção  e  busca  de  inconsistências  na  folha  de
pagamento, as quais não foram consubstanciadas formalmente em práticas ou diretrizes da
UJ:

“Com o advento do Decreto n° 7.175 de 2010, de processo de extinção, a
TELEBRAS passou a ser protagonista de compromissos federais de relevância para o país.
Como é cediço, a ela foi vertida a incumbência de Implantação da rede de telecomunicações
que desse suporte ao acesso à Internet de alta velocidade visando ao alcance dos objetivos
do  PNBL,  empresariais  e,  posteriormente,  a  disponibilização  da  infraestrutura  de
telecomunicações aos eventos  desportivos internacionais que serão sediados no Brasil.  A
TELEBRAS, ressurge,  portanto,  após mais de uma década em processo de extinção,  com
novos propósitos institucionais.

Ao  longo  destes  dois  anos,  continuamente  a  TELEBRAS  evolui,  tanto  na
reestruturação  dos  recursos  humanos  e  físicos,  como  na  modernização  dos  processos
internos gerenciais e sistemáticos administrativas e na capacitação de seus empregados.
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No intuito, a aperfeiçoar o processo de pagamento de pessoal já existente, está
em implantação o System Application Programming - SAP. Este sistema proporcionará um
controle ainda maior das etapas do procedimento de pagamento da folha. O mapeamento dos
processos  e  análise  de  riscos  está  sendo realizado ao longo  da fase  de  implantação  do
Sistema  já  em  fase  de  testes  integrados,  dos  quais  dos  2.800  cenários,  500  referem-se
unicamente ao processo de pagamento da folha.

Enquanto não finalizada a implantação do Sistema SAP, o procedimento de
pagamento  de  folha  é  realizado  pelo  Sistema  SIP.  Para  coibir  qualquer  irregularidade,
incongruência  ou  fraude,  a  Gerência  de  Pessoas  assume  quatro  estratégias  focais:  (i)
Encadeamento das atividades. O pagamento da folha é executado por 8 (oito) pessoas, tendo
05  (cinco)  profissionais  atuando  diretamente  no  procedimento  e  outros  03  (três)
indiretamente. A cada prévia da folha de pagamento extrai-se do SIP relatório com rubricas
que permitem a conferência, ocasião em que o próprio sistema gera um conjunto de críticas,
como avos de férias,  afastamentos médicos,  duplicidade de lançamentos por desconto de
parcelamento das férias, dentre outros. Do mesmo modo, são realizadas prévias dos cálculos
da folha  por  rubrica,  dos  cálculos  de  férias  e  de  pensões  alimentícias,  oportunizando a
conferência em comparação com o fechamento geral e final todo lançamento é conferido, no
mínimo,  duas  vezes  na  Gerência  de  Pessoas,  por  empregados  distintos,  evitando-se  a
concentração de  atividades.  (ii)  Conferência  pela  Gerência  de  Contabilidade — terceira
revisão do lançamento. Após o fechamento da folha de pagamento são gerados relatórios que
permitem a conferência por rubrica, fazendo-se as composições contábeis; (iii) Capacitação
da Equipe. A título ilustrativo, a TELEBRAS promoveu a capacitação do pessoal diretamente
envolvido nos assuntos de GFIP, DIRF e homologanet; (iv) Auditorias. A TELEBRAS conta
ainda com o trabalho de revisão apurado realizado pelas Auditorias Interna e Externa.

Ademais,  os  empregados  lotados  na  Gerência  de  Pessoas  possuem  vasto
conhecimento e experiência nesta área”.

Diante do exposto, observa-se que a empresa almeja estabelecer um processo
formalizado  de  análise  de  riscos  concomitantemente  à  implantação  da  sua  ferramenta
eletrônica de gerência de pessoas, SAP. Neste ínterim, a TELEBRAS tem aplicado uma rotina
manual para detectar fraudes, erros e omissões nos pagamentos efetuados, buscando conferir
maior  robustez  ao processo  por  meio  de múltiplas  conferências  dos  dados  por  diferentes
agentes. 

Com a entrada em operação do novo sistema, espera-se que haja um controle
rígido  dos  cálculos  das  parcelas  legalmente  devidas,  bem como  dos  agentes  revisores  e
operadores  da  ferramenta,  inclusive  com  registro  em  diário  eletrônico  (log) das  ações
executadas,  dando  maior  transparência  e  confiabilidade  ao  processo.  A identificação  dos
responsáveis por cada ação de registro na folha de pagamento facilita a prevenção bem como
a identificação da origem de eventuais alterações indevidas, sejam elas intencionais ou não. 
##/Fato##

5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS        

5.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                        

5.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                     

5.1.1.1 INFORMAÇÃO

Informações sobre os processos licitatórios avaliados
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Fato

Com base nos critérios de materialidade e criticidade,  foram selecionados 2
(dois) processos licitatórios para análise, totalizando R$ 239.730.942,17.

A  amostra  escolhida  corresponde  a  24,65%  do  valor  total  das  licitações
realizadas  em 2012  (R$  972.457.382,85),  excluindo-se  as  contratações  diretas,  conforme
informações  do  portal  Comprasnet  e  da  relação  enviada  pela  TELEBRAS  na  CT  nº
131/2013/100, de 21.6.2013 em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201306249/005. 

O escopo desta auditoria não abrangeu a execução dos contratos, limitando-se à
análise da regularidade das licitações, realizadas na modalidade pregão eletrônico:

Número
Processo

Número
Pregão

Objeto Fornecedor Vigência Valor Total

101/2012 52/2012

Contratação, mediante 
Registro de Preços, de 
materiais e serviços para 
fornecimento de  estruturas 
verticais autoportantes, 
Análise Estrutural e 
Reforço Estrutural de 
estruturas verticais e 
fundações, visando a 
continuidade da 
implantação do  PNBL, em 
diversos  estados  do País.

Grupo I – Consórcio 
Clemar 
Engenharia/Seccional

17.4.2013
a
16.4.2014

R$ 238.430.942,1679
Grupo II –Seth 
Engenharia

4.4.2013
a
3.4.2014

Grupo III - Clemar 
Engenharia/Seccional

17.4.2013
a
16.4.2014

01/2012 04/2012

Fornecimento de passagens 
aéreas, nacionais e 
internacionais e passagens 
terrestres para atender as 
necessidades da 
TELEBRAS.

SLC SERVIÇOS 
AEROPORTUÁRIOS
LTDA

19.3.2012
 a 
18.3.2012

R$ 1.300.000,00

 

5.1.1.2 CONSTATAÇÃO

Estabelecimento  de  condições  restritivas  da  competitividade  e  insuficiência  de
informações quanto ao critério  de julgamento das prospostas  em processo licitatório
realizado.

Fato

O Processo nº 001/2012 refere-se à contratação, mediante pregão eletrônico, de
empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  fornecimento  de  passagens  aéreas  e
terrestres  nacionais  e  internacionais,  para  atender  às  necessidades  da  TELEBRAS,  com
duração contratual de 1 (um) ano, prorrogável por até 60 (sessenta) meses.

A Empresa especifica a necessidade da contratação no item 2.1, do Termo de
Referência, elaborado pela Gerência de Logística:

“2.1.  Atender  as  necessidades  de  deslocamento  aéreos  e  terrestre  dos
empregados da TELEBRAS na execução de atividades finalísticas, tornando assim mais ágeis
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os trabalhos realizados por essa Empresa, de forma a obter redução de tempo e custos, além
de otimizar seus recursos, garantindo alta qualidade nos serviços prestados”.

O critério  utilizado para  julgamento  da  proposta  foi  o  maior  percentual  de
desconto concedido sobre os preços das tarifas normais ou promocionais pela venda de bilhete
de passagens aéreas e terrestres, excluída a taxa de embarque e serviços correlatos.

Preliminarmente, o edital previa que o julgamento da proposta consideraria a
soma dos valores finais dos dois itens (passagem aérea + terrestre).

Em atendimento ao Parecer Jurídico nº 016/2012/GLM/GJ/1200, de 24.1.2011,
que solicitou o parcelamento do objeto em dois itens,  ou a justificativa de não fazê-lo,  a
Gerência de Compras e Contratos informou, no Despacho nº 26/2012-TB, de 26.1.2012, a
alteração da redação do edital, prevendo o julgamento por maior percentual de desconto por
item: 

• Item um: serviço de emissão de passagem aérea (valor estimado R$ 1.200.000,00); e
• Item dois: serviço de emissão de passagem terrestre (valor estimado R$ 100.000,00).

A  despeito  de  o  valor  previsto  para  contratação  constar  no  Termo  de
Referência, não foi apresentado estudo ou série histórica, por exemplo, demonstrativo dos
gastos com passagem nos anos anteriores, que fundamentasse a estimativa da demanda. 

Além  disso,  o  Termo  de  Referência  lista  as  principais  atividades  a  serem
efetuadas  pela  empresa  contratada,  replicadas  na  cláusula  quarta  da  minuta  contratual.
Verifica-se que, entre elas, há atividades que extrapolam o objeto licitado:

“5.1.6. Organizar e apoiar os traslados em território nacional e no exterior,
sempre que solicitado.

5.1.7.  Informar  e  assessorar  os  passageiros  em  voos  internacionais  sobre
obtenção de visto consulares e passaportes.

(...)

5.1.19. Proporcionar recepção nos aeroportos, estações rodoviárias nacionais
e internacionais, com traslado, quando solicitado”.

Ainda, o item 4.1.20 da minuta dispõe sobre excesso de bagagem, novamente
extrapolando o objeto do contrato e repassando à contratada o ônus dessa despesa:

“Nos  casos  de  bilhete  de  excesso  de  bagagem  a  Contratada  se
responsabilizará pela emissão do voucher e/ou pelo pagamento antecipado a Companhia
aérea ou terrestre do valor correspondente à solicitação encaminhada pela TELEBRAS”

Os  itens  acima  replicados  foram  objeto  de  questionamento  por  parte  da
licitante ITS Viagens e Turismo Ltda., abaixo transcrito:

“(…)

4.1.6 – Organização e apoio a translado em território nacional e no exterior,
sempre que solicitado;

4.1.7  –  Informações  e  assessorial  para  obtenção  de  vistos  consulares  e
passaportes;

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

64

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


4.1.20 – Excesso de bagagem.

4.1.22  –  Recepção  nos  aeroportos,  estações  rodoviárias  nacionais  e
internacionais, com translado, quando solicitado.

Pergunta-se esses serviços serão faturados para a TELEBRAS?”

Em resposta, registrada no Portal Comprasnet, a TELEBRAS informou que o
custo de tais serviços ficaria a cargo da contratada, sem ônus para a estatal. 

Além  de  ultrapassarem  o  propósito  do  objeto  associado  à  licitação,  as
atividades anteriormente listadas, sem qualquer informação adicional por parte da contratante,
incluem gastos adicionais que não podem ser estimados com segurança quando da formulação
das  propostas,  podendo  acarretar  em superestimativa  dos  valores  por  parte  das  empresas
interessadas, ante a incerteza do custo a ser coberto ao longo da execução contratual. 

Ainda,  essas exigências não se coadunam com o critério de julgamento das
propostas, qual seja o maior percentual de desconto sobre os preços das tarifas normais ou
promocionais, conforme já mencionado.

Os itens 5.1.15, do Termo de Referência, e 4.1.15, do contrato, preveem, ainda,
como atribuição da contratada:

“Reservar salas VIP, quando solicitado pela TELEBRAS”.

Tal  dispositivo  vai  de  encontro  ao  entendimento  já  consolidado  em várias
oportunidades pelo Tribunal de Contas da União, podendo-se citar:

“São ilegais e atentatórias ao interesse público as exigências editalícias que
restrinjam a  ampla  participação  de  interessados  e  constituam vantagens absolutamente
incompatíveis com o bom-senso, a finalidade da norma e o objeto do serviço, exemplo de
estipulação  de  fornecimento  de  salas-vip,  em aeroportos,  para  funcionários  de  empresa
pública que realizem viagens a serviço, quando o objeto da contratação destina-se apenas a
apoiar o deslocamento desses servidores com o fornecimento de passagens aéreas, reserva
de hotéis  e outros serviços correlatos” (Acórdão 6198/2009 Primeira Câmara (Sumário),
grifos nossos).

“Adote, na contratação de serviços de assessoramento, programação, reserva
de  passagens aéreas  nacionais  e  internacionais,  reserva  de  hotéis  e  outros  serviços
correlatos, em todo território nacional, as seguintes medidas preventivas: 

• Abstenha-se  de  exigir  serviço  de  salas  de  atendimento  VIP nos  aeroportos”  (Acórdão
6198/2009 Primeira Câmara, grifos nossos).

Relativamente à estimativa de preço, a TELEBRAS, previamente, procedeu à
pesquisa de mercado, tendo 3 (três) empresas enviado suas propostas orçamentárias, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

Empresa APOLO EUREXPRESS TURISMO.COM Média

Passagem Aérea 10,49% 5,50% 3,50% 6,50%

Passagem Terrestre 9,98% 0% 3,50% 4,49%

A empresa SLC Viagens sagrou-se vencedora do item I, oferecendo a melhor
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proposta com 13,11% de desconto às passagens aéreas emitidas.

Em relação  ao  item II,  ele  também foi  adjudicado  a  essa  empresa,  com a
proposta de 0,1% de desconto. Tal fato decorreu da abstenção de envio das propostas de preço
e da documentação habilitatória por parte dos licitantes com melhor lance, conforme previsto
no subitem 6.5 do edital e verificável pelo portal Comprasnet.
##/Fato##

Causa

Falha no processo preparatório interno da licitação. 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Em  reposta  a  S.A.  201306249/0015,  foi  enviado  pela  TELEBRAS  a  CT
198/1100/2013, de 9.9.2013, informando que:

 “O contrato de fornecimento de passagens cujas cláusulas e serviços foram
analisados por essa Controladoria, vencerá no dia 18 de setembro de 2013.

Sendo assim, por ocasião da elaboração do novo Termo de Referência (Doc.
05), datado de 23 de abril de 2013, que subsidiou o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2013,
houve uma revisão dos critérios para prestação dos serviços, já abrangendo as ponderações
especificadas no relatório.

O normativo interno que regulamenta os procedimentos para contratação de
obras e serviços e aquisição de bens da TELEBRAS - Pratica nº 101-101-001 já contempla a
orientação de definição clara do objeto licitado no Termo de Referência e no Edital, o que em
regra é cumprido pela TELEBRAS. Não obstante, como já se disse, normativo interno em
vigor encontra-se em processo de revisão, ocasião em que as sugestões dessa Controladoria
serão acolhidas, reforçando-se a necessidade de que as áreas responsáveis pela contratação,
nos  instrumentos  convocatórios  e  demais  que  compõem  o  processo  administrativo  de
compras, apresentem definições ainda mais claras e sucintas, facilitando a compreensão de
todos os interessados no certame.

Em relação à fase de lance e envio das propostas, acrescentou-se que:

“(...)

O  Edital  foi  elaborado  contendo  dois  itens,  (1)  passagens  aéreas  e  (2)
passagens terrestres, cujo julgamento foi o de maior desconto concedido por item.

O item referente à passagem aérea possibilita maior margem de negociação
(em face da variação de mercado) e de lucro, mesmo porque a TELEBRAS registrou que este
item representa cerca de 95% de utilização das passagens.

Quanto ao item 1 (passagens aéreas) não houve desclassificação de empresas,
vencendo aquela  que apresentou o maior  desconto.  Já em relação ao item 2 (passagens
terrestres) 05 empresas foram convocadas e não apresentaram respostas.

Em diligência, por telefone, o Sr. Pregoeiro recebeu informações idênticas das
empresas desclassificadas, isto é, foi esclarecido que para assumirem somente o item 2 seria
economicamente inviável em função de sua pouco utilização pela TELEBRAS e a pequena
variação de preços de mercado das passagens terrestres.
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Por este motivo das 05 empresas chamadas a apresentar-proposta somente
para o item 2, 04 delas se recusaram a fazê-lo e a primeira classificada (Miranda Turismo)
encaminhou carta informando ter cotado o percentual de 12,01% de forma incorreta e que
esse seria para o item 1 (passagens aéreas) e não para o item 2, como constava no sistema.

A SLC foi a empresa que apresentou o maior desconto para o item 1 (13,11%).

Somando os descontos dos dois itens (1+2) a SLC apresentou o desconto total
de 13,21%.

Conforme consta na Ata do Pregão nº 04/2012, fls. 247/254, a empresa SLC
apresentou desconto total,  item 1 e 2, no percentual de 13,21%, enquanto que as demais
desclassificadas, não alcançaram este percentual total.

Não  obstante,  com  ou  sem  as  desclassificações  ocorridas,  a  SLC  seria  a
vencedora do item 1, o qual, como já dito, representa cerca de 95% de utilização do objeto
licitado.

Ressalte-se que a empresa que poderia fazer frente ao percentual apresentado
pela empresa vencedora foi a empresa Apolo Turismo, a qual apresentou o percentual de
10,50% para o item 1 e 1% para o item 2, totalizando o percentual de 11,50%, portanto,
cerca de 2% a menos que a primeira classificada.

(...)”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O  objeto  do  novo  edital  da  TELEBRAS,  mencionado  na  manifestação,
contempla uma gama maior de serviços que a contratação inicial associada ao Processo nº
001/2012, conforme o item 1 do edital:

“Contratação de prestação dos serviços de fornecimento, por pessoa jurídica
especializada, no ramo de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens
aéreas  nacionais  e  internacionais  e  emissão  de  seguro  de  assistência  em  viagens
internacionais,  além de  passagens  rodoviárias,  ferroviárias  e  aquaviárias, bem como a
reserva de hotéis  nacionais e internacionais,  para atender as necessidades de viagens a
serviço de interesse da TELEBRAS” (grifo nosso).

Em análise restrita aos tópicos que tratam das especificações dos serviços e
obrigações da contratada, enfatizando-se que o processo como um todo não foi analisado por
esta  equipe  de  auditoria,  verificou-se  que  as  exigências  mencionadas  no  fato  desta
constatação, que divergiam substancialmente do objeto descrito, não aparecem no texto do
novo edital, no seu Termo de Referência ou na minuta do contrato. 

Entretanto, observa-se que, embora o objeto englobe a prestação de serviços de
reserva de hotéis, o critério de julgamento, menor preço global, não especifica esses serviços,
tendo  em vista  que  será  baseado  no  valor  da  aquisição  de  passagens  aéreas  nacionais  e
internacionais, somado ao do seguro de assistência em viagem internacional,  prestação de
serviço  de  agenciamento  de  viagens  (emissão,  remarcação  e  cancelamento  de  passagens
aéreas e internacionais) e bilhetes de passagens terrestres, ferroviárias e aquaviárias.

Em relação à fase de lances e envio das propostas, baseando-se na análise dos
documentos  disponíveis,  bem como da manifestação da unidade,  observou-se ausência de
clareza quanto aos critérios de julgamento, especificamente sobre a possibilidade de haver
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adjudicação em separado de cada um dos itens. 

Em uma primeira análise, tem-se a impressão de que os itens serão contratados
conjuntamente, de uma única empresa, conforme exposto a seguir. 

O envio da proposta,  conforme definido no edital,  deveria seguir  o modelo
anexo, reproduzido parcialmente abaixo: 

“(...)

Descrição
Valor 
Mensal

Valor 
Anual

Contratação de  empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de
passagens aéreas e terrestres, de forma regular, em âmbito nacional e internacional,
para atender às necessidades da TELEBRAS.
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL

Os descontos ofertados são:

a)  O  desconto  oferecido  às  passagens  aéreas  emitidas  é  de  ........%  (por
extenso), excluída a taxa de embarque;

b) O desconto oferecido às passagens terrestre terrestres emitidas é de ........%
(por extenso);” (grifos nossos)

Além  disso,  em  sua  manifestação,  o  gestor  expressou  que  a  definição  da
empresa vencedora baseou-se na soma algébrica dos percentuais de desconto.  O trecho é
transcrito abaixo:

 “Somando os descontos dos dois itens (1+2) a SLC apresentou o  desconto
total de 13,21%.

Conforme consta na Ata do Pregão nº 04/2012, fls. 247/254, a empresa SLC
apresentou desconto total, item 1 e 2, no percentual de 13,21%, enquanto que  as demais
desclassificadas, não alcançaram este percentual total.

(...)

Ressalte-se  que  a  empresa  que  poderia  fazer  frente  ao  percentual
apresentado pela empresa vencedora foi  a  empresa Apolo Turismo,  a  qual  apresentou o
percentual de 10,50% para o item 1 e 1% para o item 2, totalizando o percentual de 11,50%,
portanto, cerca de 2% a menos que a primeira classificada” (grifos nossos).

Menciona-se um equívoco no cálculo informado no excerto, tendo em vista que
os percentuais  incidem sobre valores  monetários  distintos,  não podendo ser  simplesmente
somados.  No portal  Comprasnet  e na especificação dos preços no contrato,  contudo,  esse
equívoco não se faz presente,  sendo considerado para o julgamento das propostas o valor
resultante do somatório do preço para cada item após o abatimento referente ao desconto. 

Sob essa óptica, a adjudicação estaria vinculada a um único fornecedor, como
resultado do maior abatimento obtido nos dois itens.

Entretanto, em seu preâmbulo, o edital dispõe sobre a abertura do pregão:
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“(...)  realizar  licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do  tipo
‘MENOR PREÇO POR ITEM’ (Maior Percentual de Desconto sobre o Volume de Vendas)
destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
de passagens aéreas, nacionais e internacionais, e passagens rodoviárias, de forma regular,
para atender às necessidades da TELEBRAS,” (grifo nosso)

No mesmo documento, o critério de julgamento é descrito no item 10.1:

“10.1 O critério de julgamento adotado será o de menor preço, ou seja, o
maior percentual de desconto por Item, calculado automaticamente pelo sistema, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto” (grifo
nosso).

O tipo de licitação definido no preâmbulo, qual seja “Menor preço por Item”, e
o critério de julgamento descrito trazem o entendimento de que um licitante poderia oferecer
proposta apenas para um dos itens, com a adjudicação sendo feita separadamente.

Em se tratando de licitação por itens, Marçal Justen Filho define que: 

"Consiste na concentração, em um único procedimento, de uma pluralidade
de certames, de que resultam diferentes contratos.  A licitação por itens corresponde, na
verdade, a uma multiplicidade de licitações, cada qual com existência própria e dotada de
autonomia jurídica, mas todas desenvolvidas conjugadamente em um único procedimento,
documentado  nos  mesmos  autos".  (JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Comentários  à  Lei  de
Licitações e Contratos Administrativos. 14.ed. São Paulo: 2010, Dialética, p. 278).

Além disso,  o  entendimento  de  que  os  licitantes  poderiam oferecer  lances
somente  para  um dos  itens  é  reforçado  pelo  histórico  do  pregão  eletrônico  nº  04/2012,
disponível no portal Comprasnet, no qual se observa que houve empresas que formularam
propostas somente para o item 1, entre elas a ofertante do segundo maior desconto para esse
item (empresa JOANA DARK TURISMO E EVENTOS LTDA. – ME).

Também caminha nesse sentido o trecho da manifestação que esclarece que
“Por este motivo das 05 empresas chamadas a apresentar-proposta somente para o item 2, 04
delas se recusaram a fazê-lo”, complementado pela informação de que as empresas não se
interessaram em assumir o contrato apenas para o item 2 do pregão. 

Assim, do exposto, tendo em vista que a Lei nº 8.666/93 estabelece, em seu art.
40,  VII,  que  o  edital  deva,  obrigatoriamente,  indicar  o  “critério  para  julgamento,  com
disposições  claras  e  parâmetros  objetivos”,  conclui-se  pelo  não  atendimento  pleno  do
normativo em relação ao inciso transcrito.
  ##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS, nas futuras contratações de empresa especializada na
prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, abstenha-se de incluir
serviços que extrapolem o cumprimento do objeto e cujos gastos adicionais não possam ser
estimados, com segurança, na formulação das propostas dos licitantes 

Recomendação 2: Que a TELEBRAS oriente as áreas responsáveis por contratações, para que
incluam a definição do critério de julgamento de forma clara, objetiva e concisa.

##/Fato##

5.1.1.3 INFORMAÇÃO
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Contratação,  por  meio  de  Pregão  Eletrônico,  para  aquisição  de  torres,  cavaletes
(rooftop) e mastros, incluindo análise estrutural e reforços de estruturas verticais, com
fornecimento de sondagem, projeto, confecção e montagem.

Fato

O  Processo  nº  101/2012  refere-se  à  contratação  para  aquisição  de  torres,
cavaletes (rooftop) e mastros, incluindo análise estrutural e reforços de estruturas verticais,
com fornecimento de sondagem, projeto, confecção e montagem.

A contratação visa dar continuidade à implantação do Programa Nacional de
Banda Larga – PNBL, conforme item 3.8 do Termo de Referência:

“Para continuidade da construção desta rede de telecomunicações nacional,
faz-se necessária a aquisição de torres e poste de diferentes alturas e capacidades para todas
as regiões,  assim como contratação de serviços e materiais  para reforços estruturais em
torres existentes que venham a ser carregadas com antenas, cujo total da área de exposição
ao vento – AEV ultrapassa a de projeto, exigindo verificação estrutural e possível reforço das
estruturas metálicas e fundações.”

O Pregão nº 08/2010, de objeto semelhante, foi anteriormente executado pela
TELEBRAS, tendo sido assinados 2 (dois) contratos relativamente à esse processo licitatório.
O edital aqui tratado foi elaborado com base nesse pregão anterior, com adição de melhorias
que puderam ser observadas durante a execução dos contratos citados, conforme descrito na
Nota Técnica nº 20/2012 de 8.3.2012:

“4.1.9.  A reformulação  do texto  do  novo  Edital  deverá  contemplar,  dentre
outra,  a  seguintes  melhorias  (...),  fruto  das  deficiências  observadas  nos  contratos  para
fornecimento de torres, em vigor:”

A TELEBRAS optou por dividir o objeto em 3 (três) grupos, formados por
Estados de diferentes regiões  do país,  sendo essa repartição objeto de questionamento da
Gerência Jurídica, por meio do Parecer nº 268/2012/1200/GLM/TELEBRAS, de 19.9.2012.

Os  motivos  técnicos  do  fracionamento  em  grupos,  e  não  Estados,  foram
apontados na Nota Técnica nº 264/2012, de 25.10.2012: 

“Consta no documento inaugural do Processo nº 101/2012, item 5.3 do Termo
de Referência, que o objeto deste Termo de Referência está organizado para possibilitar a
contratação  em 27  fornecedores,  um para  cada  UF,  podendo  os  licitantes  apresentarem
propostas para mais de uma Unidade da Federação para formação da Ata de Registro de
Preços.  Tal  propósito  intencionava propiciar  maior  competitividade no Pregão,  conforme
recomendação do TCU.

Não  obstante  o  maior  número  de  grupos  no  pregão  propiciarem  maior
competitividade,  verificou-se  que  essa  modelagem  (27  Grupos)  poderia  favorecer  a
ocorrência de Pregões desertos em vários Estados da Região Norte, principalmente aqueles
situados  a  oeste  da  região,  motivado  pelo  baixo  interesse  comercial  das  empresa  em
participar  do  pregão  com  número  reduzido  de  fornecimento,  conforme  demonstram  os
quadros por UF, do Termo de Referência.

Analisando os prejuízos para o Plano Nacional de Banda Larga, em especial
para a Região Norte, em não se obter sucesso em pregão de Estado daquela Região, decidiu-
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se agrupar as unidades da Federação em número de 3, de tal sorte que o interesse comercial
fosse equilibrado entre os 3 grupos (...)

Como resultado elencou-se Estados de diversas regiões  para formação dos
grupos (...)

Outros  motivos  também  contribuíram  para  a  modelagem  do  pregão  em  3
grupos, dentre outros itens se têm:

A  limitação  de  1000  itens  para  cotação  no  comprasnet  inviabilizará  a
realização do pregão por essa ferramenta (...) para os 27 grupos ter-se-ia 6.966 itens para
cotação. Já para 3 grupos, 774 itens.

O gerenciamento de 27 contratos, além de ser mais complexo, geraria uma
demanda de mão-de-obra de tal  ordem que para o controle  poderia comprometer  outras
atividades de igual importância (...)

A utilização da técnica de comprovada eficiência,  incluindo fortes  e fracos
interesses comerciais no objeto licitatório (filé e osso) contribui para reduzir a possibilidade
de ocorrência de pregão deserto - sem proponente.

Por fim, o edital foi modelado para realização do pregão com agrupamento de
itens  em Estados,  estrategicamente  reunidos  em 3  grupos,  por  trazer  segurança  para  o
cumprimento do PNBL, assim como por não prejudicar a competitividade do pregão”.

Relativamente  à  estimativa  do  preço  da  contratação,  a  TELEBRAS,
inicialmente, também tomou como parâmetro o Pregão nº 08 já mencionado, conforme o item
4.3 da Nota Técnica nº 91/2012, de 15.5.2012: 

“4.3. da estimativa do valor da contratação:

Para  subsidiar  no  levantamento  de  estimativa  de  valor  da  contratação,
apresentamos  a  seguir  os  preços  estimados  do  sistema referido  no presente  edital,  cujos
valores  foram extraídos  do  Sistema de  Registro de  Preços  nº  8/2010 –  TB e  dos  preços
praticados no mercado” 

Posteriormente,  foi  realizada  pesquisa  de  mercado  junto  aos  fornecedores,
tendo  sido  apresentadas  propostas  comerciais  de  4  (quatro)  empresas.  O  valor  médio
encontrado foi muito superior ao inicialmente previsto.

Diante  disso,  a  Estatal  estabeleceu  limite  para  estimar  o  preço  médio  das
propostas e definir o valor referencial de mercado. A metodologia adotada pela Empresa está
explicitada na Nota Técnica nº 154/2012 de 30.6.2012:

“Com a finalidade de identificar e expurgar os sobrepreços nos preços, objeto
da pesquisa, realizou-se análise, item a item, comparando-se com os preços da proposta que
mais se aproximou dos valores adotados para compor o valor estimado da RMS nº 30/2012,
de 10/05/2012. Essa proposta foi a da empresa Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda, atual
fornecedora de torres e postes para o Anel Nordeste da TELEBRAS.

Em vista disso,  adotou-se expurgar da média os preços que se apresentam
superiores a 50% dos apresentados pela empresa Bimetal, (...)

Em face do exposto, entende-se que os preços unitários médios e o preço total
médio, quando desconsiderados os sobrepreços maiores que 50% apresentados nos anexos,
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representam a média do mercado para a referência na contratação de materiais e serviços
para  fornecimento  de  estruturas  verticais  autoportantes  do  tipo  Torre,  Poste,  Cavalete
(Rooftop) e Mastros, em material metálico, para suporte de antenas de telecomunicações,
análise estrutural e reforço estrutural de estruturas verticais e fundações, compreendendo o
fornecimento de sondagem, projeto, confecção e montagem”.

Relativamente ao Termo de Referência,  em que pese a Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02/2008, aplicar-se formalmente apenas aos órgãos integrantes do Sistema de
Serviços Gerais – SISG, orienta-se, como boa-prática, que a TELEBRAS observe as suas
disposições, em especial o art. 15, que dispõe sobre o conteúdo do Termo de Referência: 

“Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter:

V -   A justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a
ser  contratada,  acompanhada  ,  no  que  couber,  dos  critérios  de  medição  utilizados,
documentos  comprobatórios,  fotografias  e  outros  meios  probatórios  que  se  fizerem
necessários;

VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as
demandas contratadas  ocorrerão durante  a  execução contratual,  e  que  deverá  conter  os
seguintes campos:

a) a definição e especificação dos serviços a serem realizados;

b)  o  volume  de  serviços  solicitados  e  realizados,  segundo  as  métricas
definidas;

c) os resultados ou produtos solicitados e realizados;

d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da
atividade designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua quantificação, nos
casos em que a única opção viável for a remuneração de serviços por horas trabalhadas;

e) o  cronograma  de  realização  dos  serviços,  incluídas  todas  as  tarefas
significativas e seus respectivos prazos;

f) custos  da  prestação  do serviço,  com a  respectiva  metodologia  utilizada
para a quantificação desse valor;

g) a  avaliação  da  qualidade  dos  serviços  realizados  e  as  justificativas  do
avaliador; e

h) a  identificação  dos  responsáveis  pela  solicitação,  pela  avaliação  da
qualidade e pela ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com
a empresa contratada”(grifos nossos).
##/Fato##

5.1.1.4 CONSTATAÇÃO

Desrespeito a formalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no que se refere ao prazo para
realização de audiência pública e inserção de cláusula de irreajustabilidade de preços no
contrato. 

Fato
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No  Processo  nº  101/2012,  pregão  para  registro  de  preços  nº  52/2012,  foi
constatada a inobservância por parte da TELEBRAS de algumas formalidades previstas na
Lei nº 8.666/93:

1. Inobservância do prazo legal para realização da audiência pública. 

A TELEBRAS procedeu corretamente à audiência pública antes da abertura do
edital, conforme preceitua o art. 39, da Lei nº 8.666/93, ao determinar que o procedimento
licitatório seja obrigatoriamente precedido de audiência pública quando o valor estimado para
a contratação for superior a R$ 150.000.000,00. 

Entretanto, o prazo entre a publicação da audiência e a sua realização não foi
respeitado, conforme previsto a legislação:

“Art.  39.  Sempre  que  o  valor  estimado  para  uma  licitação  ou  para  um
conjunto de licitações  simultâneas ou sucessivas  for  superior a 100 (cem) vezes  o limite
previsto  no  art.  23,  inciso  I,  alínea  "c"  desta  Lei,  o  processo  licitatório  será  iniciado,
obrigatoriamente, com uma audiência pública  concedida pela autoridade responsável com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital,
e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos
mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas
as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados” (grifos nossos).

A publicação do Aviso de Audiência Pública nº 3/2012 no DOU ocorreu em
18.6.2012 e a audiência foi realizada já em 22.6.2012, apenas 4 (quatro) dias úteis após a sua
divulgação.

Ainda  em  relação  à  audiência,  não  foram  localizadas  respostas  aos
questionamentos e sugestões levantadas pelos participantes. Inclusive, o Parecer Jurídico nº
268/2012/1200/GLM/TELEBRAS aponta a necessidade de fazer constar esses registros nos
autos:

“Com relação à audiência pública realizada em cumprimento ao art. 39 da Lei
nº 8.666/93, devem ser apresentadas nos autos do processo administrativo os motivos para
acatamento  ou  não  das  dúvidas  e  sugestões apresentadas  quanto  ao  edital  pelos
interessados, podendo ser, nos termos do que foi divulgado no site da TELEBRAS” (grifo
nosso)

Não  obstante,  a  Nota  Técnica  nº  264/2012-3300,  item 4.15.11,  informar  a
juntada ao processo, os motivos a que se refere o parecer não foram encontrados no Processo
nº101/2012.

Ainda  em  relação  à  audiência,  não  foram  localizadas  as  respostas  aos
questionamentos e sugestões levantadas pelos participantes. Inclusive, o Parecer Jurídico nº
268/2012/1200/GLM/TELEBRAS, de 19.9.2012 aponta a necessidade de fazer constar esses
registros nos autos:

“Com relação à audiência pública realizada em cumprimento ao art. 39 da Lei
nº 8.666/93, devem ser apresentadas nos autos do processo administrativo os motivos para
acatamento  ou  não  das  dúvidas  e  sugestões apresentadas  quanto  ao  edital  pelos
interessados, podendo ser, nos termos do que foi divulgado no site da TELEBRAS” (grifo
nosso)

Não obstante, a Nota Técnica nº 264/2012-3300, de 25.10.2012, item 4.15.11,
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informar a juntada ao processo, os motivos a que se refere o parecer não foram encontrados
no Processo nº101/2012.

2. Ausência, no Processo nº 101/2012, do original do edital publicado.

Não foi localizado, no processo, o original do edital publicado, a despeito de a
TELEBRAS ter incluído diversas versões do documento, contrariando o disposto no art. 40,
§1º, da Lei nº 8.666/93:

“O original  do  edital  deverá  ser  datado,  rubricado  em todas  as  folhas  e
assinado pela  autoridade  que  o  expedir,  permanecendo  no processo  de  licitação,  e  dele
extraindo-se  cópias  integrais  ou  resumidas,  para  sua  divulgação  e  fornecimento  aos
interessados.”

3. Inclusão  de  cláusula  contratual  de  irreajustabilidade  de  preço,  em  detrimento  de
previsão  contratual  que  defina  os  critérios  de  reajuste  e  a  data-base  do  objeto
contratado.

Em relação ao  contrato,  verificou-se  que  a  cláusula  décima  quinta  prevê  a
imutabilidade dos preços, estabelecendo que são fixos e irreajustáveis. Tal  previsão vai de
encontro ao que  determina o art.  55,  III  da Lei  nº  8.666/93,  que fixa,  entre  as  cláusulas
necessárias a todos os contratos:

 “III  –  O  preço  e  as  condições  de  pagamento,  os  critérios,  data-base  e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;”

Ainda, no art. 40, §4º, está prevista exceção a essa regra, que não abrange o
caso em tela:

“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo (...), e indicará, obrigatoriamente, o
seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir,  até a data do
adimplemento de cada parcela;

(...)

 §  4º  Nas compras  para  entrega imediata,  assim entendidas  aquelas  com
prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser
dispensadas:

(...)

I - o disposto no inciso XI deste artigo” (grifos nossos).
##/Fato##

Causa

Inobservância da legislação aplicável aos procedimentos licitatórios.
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada
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A TELEBRAS na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013, informou:

“A TELEBRAS já esta promovendo a revisão de seus normativos internos com
o escopo de se evitar qualquer descumprimento dos prazos legais.

Oportunamente destaca-se, que o Edital da licitação em voga foi publicado em
03/12/2013, com previsão para realização em 18/12/2012. No entanto, foi a realização do
certame restou prorrogada para o dia 03/01/2013, ou seja, 30 dias apos a sua publicação,
abarcando todos os prazos legais do pregão.

Noutro âmbito, a versão do original do edital foi devidamente acostada aos
autos as fls.  942 a 1074, sanando o erro formal.  As alterações ocorridas não ensejaram
alteração significativa no Edital, alterando apenas a data de sua abertura.

Quanto à irreajustabilidade de preços, a contratual encontra-se amparada no
art. 40 paragrafo 4º da Lei nº 8.666/93, ou seja, o prazo para conclusão das atividades apos
a emissão da Ordem de Serviço não supera os 30 dias legais, conforme observado no item
8.5.2 do Anexo I do Edital. Por tais razoes, justifica-se a manutenção da Clausula Décima
Quinta do Contrato.

Não obstante, reitera-se que a TELEBRAS esta promovendo a revisão de seus
normativos internos”.
  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Em  relação  ao  prazo,  ressalta-se  que  o  apontamento  feito  refere-se  à
inobservância do prazo legal entre a publicação e a realização da audiência pública, e não ao
prazo  de  publicação  do  edital,  o  qual  atende  à  legislação,  conforme  ressaltado  pela
TELEBRAS em sua manifestação.

Ainda, quanto à inclusão de cláusula contratual de irreajustabilidade de preços,
a UJ aponta o art. 40, § 4º, da Lei nº 8.666/93 como base legal para sua previsão.

Contudo, o excerto, que foi inclusive mencionado na descrição do fato, prevê
que a cláusula de reajuste poderá ser dispensada nas compras para entrega imediata, “assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação
da proposta”. 

Assim, na exceção prevista no texto legal, o prazo de 30 (trinta) dias refere-se à
data do encaminhamento da proposta pela contratada, e não da emissão da ordem de serviço,
não podendo ser invocada ao contrato em tela, cuja duração é de 42 (quarenta e dois) meses,
conforme o item 20.1 do edital:

“O prazo de vigência dos Contratos será de 42 (quarenta e dois) meses, a
partir da data  de sua assinatura, com eficácia a partir da publicação no Diário Oficial da
União”.

Dessa  forma,  permanece  o  apontamento  pela  não  procedência  da
irreajustabilidade de preços ao caso em análise.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS oriente as áreas responsáveis pelas contratações, com
vistas  a  garantir  o  cumprimento  das  formalidades  exigidas  pela  legislação  nos  processos
licitatórios,  especialmente no que tange aos prazos previstos entre atos e documentos que
devem constar do processo.
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Recomendação  2:  Que  a  TELEBRAS  adote  as  providências  necessárias  para  garantir  o
cumprimento do artigo 55, da Lei 8.666/93, que prevê as cláusulas necessárias a todos os
contratos, inclusive o contrato relativo ao Processo nº 101/2012.

5.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                       

5.1.2.1 INFORMAÇÃO

Análise sobre as compras sustentáveis na UJ

Fato

Relativamente às  licitações  sustentáveis,  a  estatal,  na CT 131/2013/1000 de
21.6.2013, informa que vem capacitando seus servidores sobre o tema, conforme trecho do
documento abaixo transcrito:

“(...)  registra-se  que  a  TELEBRAS,  ciente  do  seu  compromisso  com  o
desenvolvimento  sustentável,  iniciou  a  capacitação  de  seus  empregados,  promovendo  a
participação em cursos,  podendo-se destacar,  a  título  de exemplo,  o  curso “Licitações  e
Contratações Sustentáveis”, promovidos pela NDJ”.

Em consulta à relação das contratações realizadas pela TELEBRAS no ano de
2012, apresentado em anexo ao documento acima citado, observa-se que houve, de fato, 1
(um) contrato firmado com a NDJ. Não foi descrito, entretanto, o tema do curso ministrado.

Ainda sobre o tema sustentabilidade nos processos de licitação, no relatório de
gestão,  especificamente  no  Quadro  A.9.1  -  Gestão  Ambiental  e  Licitações  Sustentáveis,
observou-se  que  não  foram  respondidos  os  questionamentos  complementares  solicitados
relativos aos itens 1, 5 e 8, avaliados pela Empresa com nota 3 (aplicação neutra), e dos itens
4 e 7, com nota 2 (parcialmente inválido), conforme demonstrado abaixo. Informa-se que foi
considerado, por esta  equipe de auditoria,  que as notas  2 a 5,  de certa  forma,  expressam
concordância com o tema abordado no respectivo item. 

QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração  os  processos de  extração  ou fabricação,  utilização  e descarte  dos
produtos e matérias primas.

• Se  houver  concordância  com  a  afirmação  acima,  quais  critérios  de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?(grifo nosso)

x

4. Nos  procedimentos  licitatórios  realizados  pela  unidade,  tem  sido  considerada  a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras
(ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e
serviços.

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem
sido considerada nesses procedimentos?(grifo nosso)

x

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

• Se houver concordância  com a afirmação acima,  qual  o  impacto da aquisição
desses produtos sobre o consumo de água e energia?(grifo nosso)

x

7. No último exercício,  a  instituição  adquiriu  veículos  automotores  mais  eficientes  e
menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado

x
Sim (  ) Não (  )
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Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
foi incluído no procedimento licitatório?(grifo nosso)

9. Existe  uma  preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de  reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?(grifo nosso)

x

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa 
no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto
da UJ.

Na S.A.  201306249/006,  solicitaram-se  essas  informações  complementares,
além da apresentação da documentação comprobatória das afirmações.

Em resposta, enviada por meio do Memorando nº 71/2012-2600, de 19.6.2013,
anexo à CT 131/2013/1000, de 21.6.2013, emitida pela Gerência de Compras, a TELEBRAS
informou que foi enfatizado o nível 3 (aplicação neutra) quando da avaliação dos itens, ou
seja,  que  não  havia  como  afirmar  a  proporção  de  aplicação  do  fundamento  descrito  na
afirmativa, de modo que não haveria documentação comprobatória a anexar.

Apresentando outro argumento, a CT 131/2013/1000, de 21.6.2013, citou que: 

“No que tange aos três primeiros itens, cabe os seguintes esclarecimentos. As
licenças  ambientais  no  Brasil  são  regulamentadas,  principalmente,  pela  Resolução  no
237/97, editada pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). Esta resolução, em
seu Anexo I - ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITAS AO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, relaciona as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Os SERVIÇOS de
telecomunicações não estão descritos neste anexo, apenas a “fabricação de material elétrico,
eletrônico  e  equipamentos  para  telecomunicação  e  informática”.  Contudo,  em  seu
Planejamento Estratégico, a TELEBRAS trata este tema quando define em sua Missão que se
propõe a “Fornecer soluções de telecomunicações que contribuam para o desenvolvimento e
para a redução das desigualdades, de forma SUSTENTÁVEL e com um elevado padrão de
qualidade”.  Desta  forma,  o  tema Sustentabilidade se  multiplica  pelas  diversas  ações  da
empresa

Por tais razões, deixa de acostar documentação comprobatória.”

Primeiramente, esclarece-se que os 3 primeiros itens mencionados, referem-se
aos itens 1, 4 e 5 do quadro, tendo sido apontada por esta equipe a ausência de resposta aos
questionamentos adicionais, em desconformidade ao que estabelece a Portaria TCU nº 150, de
3.7.2012.

Ainda que o nível de avaliação tenha sido parcialmente inválido, ou mesmo
não  quantificável  pela  UJ,  deveria  ter  sido  complementada  a  informação  com os  dados
adicionais solicitados, que visam a um melhor detalhamento da afirmação ou uma avaliação
do impacto da sua aplicação na unidade, ainda que não integralmente. 
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Quanto à ausência de documentação comprobatória, a justificativa apresentada
pela TELEBRAS não pode ser inteiramente acatada, tendo em vista que a impossibilidade de
mensurar  a  proporção  de  aplicação  do  fundamento  (nota  3)  não  impede  que  sejam
apresentados, ao menos, exemplos em que o critério tenha sido adotado. Caso contrário, a
avaliação pela UJ em relação ao item deveria ser

Relativamente  ao  Licenciamento  Ambiental,  há  que  se  ressaltar  que  os
apontamentos  acerca  da  sustentabilidade  são  direcionados  às  contratações  feitas  pela
TELEBRAS, e não aos serviços por ela prestados, de modo que a argumentação apresentada
pelo gestor não corresponde, exatamente, ao que foi demandado. 

Na mesma CT 131/2013/1000, quanto ao item 7, foi informado que #CT:

“A TELEBRAS  não  adquiriu  qualquer  veículo  desde  sua  reativação.  Não
obstante, na licitação de locação de veículos foi considerado os aspectos da modalidade flex,
conforme  contrato  anexo.  Em  futuras  licitações  serão  exigidos  veículos  com  alta
classificação de eficiência enérgica”.

No contrato anexo em seus termos aditivos, observa-se a existência do critério
mencionado.

Em relação ao item 8, contudo, citou-se que:

“Os critérios de preferência estão sendo utilizados nas novas licitações, como
se evidencia do edital de licitação para contratação de empresa de serviços de limpeza e
conservação  que  será  realizado  em  04/07/2013-processo  148/2013.  O  item  21  do  edital
anexo- o qual se reproduz abaixo- dedica-se a explicar algumas medidas de sustentabilidade
exigida pela TELEBRAS..”

Em que pese ser louvável a iniciativa do gestor no que tange à inclusão de
critérios  de  sustentabilidade  em  seus  editais,  o  Pregão  nº  17/2013,  mencionado  na
manifestação, se refere ao exercício de 2013, e a presente auditoria de contas, ao de 2012, de
modo que ele não pode ser considerado para efeitos de avaliação da gestão no exercício de
referência. 
##/Fato##

5.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS        

5.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                       

5.2.1.1 INFORMAÇÃO

Introdução à análise das contratações diretas por dispensa de licitação.

Fato

Foram analisados  3  (três)  processos  de  contratação  direta  por  dispensa  de
licitação, selecionados com base nos critérios de materialidade e criticidade, totalizando R$
538.579,58.

A amostra corresponde a 10,28% do valor total das contratações diretas por
dispensa realizadas em 2012 (R$ 5.239.277,24), conforme relação enviada pela TELEBRAS
por meio da CT 131/2013/1000,  de  21.6.2013,  em resposta  a  Solicitação  de Auditoria  nº
201306249/005.
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O escopo desta auditoria não abrangeu a análise da execução dos contratos,
limitando-se a avaliar a regularidade da dispensa.

Número do
Processo

Número
Contrato

Objeto Fornecedor Vigência Valor Total

228/2012 151/2012
Prestação de serviço 
fornecimento de 
equipamentos e materiais

CONSÓRCIO
CLEMAR -

ELTEK

25.10.2012
a

24.10.2013
R$ 448.625,54

241/2012 85/2012

Locação de área de 300m²
(trezentos metros 
quadrados), conforme 
discriminada no ANEXO 
I – CROQUI DE 
SITUAÇÃO, 
correspondente à parte do 
imóvel rural situado em 
Mogi das Cruzes/SP.

GROUP
TORRESUR(GTS)

21.8.2012 a
20.8.2017

R$ 39.000,00

255/2011 009/2012

Locação de área de 18,9 
m2, correspondente a 
parte do imóvel situado a 
Praça da República nº 130
– Qd. 63 – Lt. 01 – Centro
– Itumbiara/GO.

CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO
EXECUTIVO

13.2.2012 a
12.2.2017

R$ 50.954,04

 
##/Fato##

5.2.1.2 INFORMAÇÃO

Contratação direta por dispensa de licitação, para a aquisição de sobressalentes

Fato

O  Processo  nº  228/2012,  refere-se  à  contratação  direta  por  dispensa  de
licitação, para a aquisição de sobressalentes junto à CLEMAR ENGENHARIA Ltda, empresa
líder do consórcio CLEMAR-ELTEK VALERE, com a finalidade de garantir a segurança da
continuidade  do  funcionamento  das  estações  de  telecomunicações  do  Plano  Nacional  de
Banda Larga – PNBL da TELEBRAS, Anel Sudeste.

Preliminarmente, informa-se que o consórcio foi o vencedor do Grupo 4 do
Pregão para Registro de Preços nº 02/2010-TB, que resultou na assinatura dos Contratos nº
22/2010, de 23.11.2010, e nº 145/2011, de 30.9.2011, e teve por objeto:

“Contratação de solução de infraestrutura básica, (...), com fornecimento de
contêineres,  gabinete  e  materiais,  necessária  para  o  funcionamento  e  proteção  dos
equipamentos ópticos, rádio e IP, a serem utilizados na rede nacional de telecomunicações,
incluindo garantia e assistência técnica, instalação, treinamento e operação inicial (...)”.

Cumpre  ressaltar  que  a  presente  análise  restringiu-se  à  regularidade  da
dispensa, não tendo sido objeto desta auditoria o Pregão para Registro de Preços nº 02/2010. 

A dispensa  em questão,  para  aquisição  de  sobressalentes,  visa  a  atender  à
garantia referente a esses dois contratos anteriormente mencionados.

Para proceder à contratação direta, a TELEBRAS remete ao art. 24, XVII, da
Lei nº 8.666/93:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
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(...)

XVII:  para  a  aquisição  de  componente  ou  peças  de  origem  nacional  ou
estrangeira,  necessários  à  manutenção  de  equipamentos  durante  o  período  de  garantia
técnica,  junto  ao  fornecedor  original  desses  equipamentos,  quando  tal  condição  de
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.”

Na Nota Técnica nº 04/2012, de 17.5.2012, é informado sobre o período de
garantia:

“4.9.1.  Garantia  e  Assistência Técnica  (letra m):  cumprir  as  condições  de
garantia,  assistência  técnica  e  suporte  do  objeto  contratual  de  acordo com o  Termo de
Referência, ou seja, período de garantia e assistência técnica da solução e serviços deverá
ser de 36 meses, contado a partir da Aceitação definitiva (item 5.67 do Termo de Referência).

4.9.2.  Garantia  de  fornecimento  de  sobressalente letra  (ah):  garantir  o
fornecimento dos sobressalentes necessários, por um período de 10 anos, ao preço máximo
registrado em Ata de Registro de Preços, ressalvada a possibilidade de correção cambial,
tecnológica e atualização monetária. No caso de não dispor de sobressalente para o bem
correspondente, deverá indicar um sobressalente equivalente, com garantia da qualidade e
da funcionalidade dos bens adquiridos. A obrigação em comento será válida pelo período
mínimo de 10 anos contados da data de entrega de cada um dos equipamentos” (grifo nosso).

No mesmo documento, justifica-se a necessidade da aquisição, afirmando que:

“5.1.  Para  garantir  a  operação  continuada  da  Rede  Nacional  de
Telecomunicações, evitar falhas ou interrupções não programadas, restaurar rapidamente o
sistema  ou  o  equipamento  defeituoso  para  o  seu  estado  de  funcionamento  normal,  são
necessárias ações de manutenção, preventivas, corretivas e preditivas, e a disponibilidade de
instrumental,  ferramental  e  de itens  sobressalentes,  com as  características  e  quantidades
adequadas.

5.8. A disponibilidade do item sobressalente é condição indispensável para o
restabelecimento  do  sistema  e  solução  definitiva  do  problema,  falha  ou  interrupção  de
equipamentos ou mesmo da rede, sejam executados dentro dos tempos limites definidos para
os Níveis de Serviço e de acordo com a criticidade do evento”.

A condição  de  exclusividade  de  fornecimento  das  peças  para  vigência  da
garantia é apresentada em documento emitido pela contratada, nomeado CEC0522/12-MNT,
de 13.6.2012, o qual especifica que:

“Viemos,  por  meio  desta,  informar  que  as  peças  sobressalentes  a  serem
adquiridas  para  substituição  dos  componentes  que  apresentarem  falhas,  instalados  pela
Clemar  Engenharia  devem  ser  apenas  componentes  originais  dos  fabricantes dos
equipamentos. 

(...)

Finalmente,  a  garantia  será  imediatamente  interrompida  em  caso  de
substituição das peças originais por sobressalentes similares”(grifos nossos).

O Termo de Garantia e Assistência Técnica da Contratada prevê que:

“Reformas  e  modificações  no  projeto  original  e  o  uso  inadequado  do
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Container e sua infraestrutura interna e/ou externa implicarão na perda da garantia”.

O ônus da aquisição do sobressalente está previsto no item 5.13:

“Unidade(s) ou equipamento(s) que apresentem defeitos de fabricação ou que
não atinjam o valor definido em contrato para o tempo médio entre falhas  (Mean Time
Between Failures – MTBF) devem ser substituídas pelo Consórcio sem qualquer ônus para
a TELEBRAS, caso contrário, devem ser supridas por esta última” (grifos nossos).

Esse  ônus  também é  mencionado no item 5.6.  do  Termo de  Referência  nº
11/3500/2012, de 9.8.2012, referente a essa dispensa, que afirma ser de responsabilidade da
TELEBRAS o provimento de sobressalente, fazendo ressalva quando a falha ocorrer, dentro
do período de garantia, por defeito de fabricação ou por funcionamento inadequado dentro das
condições reais de operação da rede, do equipamento, peça ou componente, hipótese em que o
consórcio deverá arcar com o ônus da peças.

Assim, a gerência jurídica, no Parecer nº 256/2012/1200/GLM/TELEBRAS, de
12.9.2012, opina pela regularidade da dispensa, com base no art. 24, XVII, da Lei 8.666/93: 

“(...) vislumbra-se que presente os requisitos para a dispensa, tendo em vista
que  além  da  manifestação  da  fornecedora,  existe  previsão  contratual  da  aquisição  de
sobressalente da garantia de assistência técnica, (...)”. 

Cumpre  observar  que,  conforme  disposto  na  legislação,  essa  forma  de
contratação direta aplica-se somente para aquisição de sobressalentes enquanto perdurar o
período de garantia contratual.
##/Fato##

5.2.1.3 INFORMAÇÃO

Contratação  direta  por  dispensa  de  licitação,  para  locação  de  imóvel  destinado  à
instalação de contêiner, gabinetes, torres e demais equipamentos necessários à operação
da Estação Terminal de Rádio (ETR) em Itumbiara/GO

Fato

O Processo nº 255/2011 refere-se à contratação direta por dispensa de licitação,
para  locação  de  imóvel  destinado  à  instalação  de  contêiner,  gabinetes,  torres  e  demais
equipamentos necessários à operação da Estação Terminal de Rádio (ETR) em Itumbiara/GO.

Para essa dispensa, a TELEBRAS se remete ao art. 24, X, da Lei nº 8.666/93:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

X-  para  compra  ou  locação  de  imóvel  destinado  ao  atendimento  das
finalidades  precípuas  da  administração,  cuja  necessidade  de  instalação  e  localização
condicione a sua escolha,  desde que o preço seja  compatível  com o valor  de mercado,
segundo avaliação prévia” (grifos nossos).

A Nota Técnica nº 99/2011, de 9.11.2011, trata da justificativa para locação de
terrenos pela estatal para instalação da infraestrutura de estações de repetidoras e terminais de
rádio:
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“(...)  a  TELEBRAS  precisará  locar  áreas  para  instalação  de  Estações  de
Repetidoras e Terminais de Rádio, destinadas à implementação do Programa Nacional de
Banda Larga (PNBL), conforme disposições do Decreto Federal nº 7.175/2010.

As estações Terminais serão instaladas em cada sede de município, estimando-
se a instalação de 3.045 estações. (...)”

 A mesma nota  informa  que  as  áreas  de  locação  dependerão  de  requisitos
apontados  em estudo  de  viabilidade  técnica,  específico  para  cada  estação,  elaborado  por
empresa contratada pela TELEBRAS. Com isso, fica evidente que a justificativa da dispensa
decorrerá desse estudo, apontando a melhor localização para a instalação da ETR:

“As  peculiaridades  e  os  critérios  técnicos  serão  apontados  quando  da
elaboração  do  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  (...)  estabelece  de  forma  clara  e  efetiva,
considerando  o  menor  percurso,  topografia  e  relevo  da  região, a  indicação  do  ponto
geográfico adequado para implantação do radioenlance projetado para o atendimento de
determinada localidade” (grifo nosso).

O estudo de viabilidade para a ETR em Itumbiara foi realizado pela empresa
contratada Digitel S.A., e o seu resultado foi apresentado na Nota Técnica nº 109/2011, de
19.9.2011.

A TELEBRAS definiu os critérios para a escolha do terreno – como dimensões
mínimas, disponibilização de infraestrutura básica, existência de torre de 50 m de altura, e
estar em um raio de 500 m ao redor do ponto indicado pela Digitel –, para que outra empresa
contratada, a Telesite, realizasse a busca por terrenos que atendessem a esses critérios.

Assim, 5 (cinco) locais foram apontados como possíveis (A, B, C, E, F). A
princípio,  em  3  (três)  deles  (A,B,C),  seria  necessário  implantação  de  infraestrutura  e/ou
alterações que aumentariam o custo, e, segundo a TELEBRAS, inviabilizariam a instalação. 

Os dois locais restante (E, F) localizam-se em topo de prédio (rooftop). Porém,
em complemento à Nota Técnica nº 109/2011, que apontava pela viabilidade dos dois terrenos
sem fazer ressalvas, foi apresentada a Nota Técnica nº 16/2011, de 20.12.2011, apontando
para inviabilidade do terreno rooftop F, por necessitar de outras implementações que gerariam
alto custo.

Dessa  forma,  a  escolha  foi  pelo  local  E,  apontado  pela  diretoria  técnico-
operacional, segundo critérios técnicos, como o mais adequado. A Gerência Jurídica aponta
pela legalidade da contratação, com base no art. 24, X, da Lei 8.666/93, conforme Parecer nº
290/2011/EFBDM/1200, de 27.12.2011:

“Após  análise  dos  critérios  técnicos  apresentados  pela  Diretoria  Técnico-
Operacional,  entendemos  que  a  contratação  poderá  ser  feita  pro  meio  de  dispensa  de
licitação, fulcrada no art. 24, X, da Lei 8.666/93, uma vez que:

I  –  A  locação  do  referido  imóvel  atende  as  finalidades  precípuas  da
TELEBRAS,  pois  a  mesma  é  destinada  à  implantação  do  PNBL,  (...)  e  especificamente
servirá para instalação de uma estação de telecomunicações, denominada estação terminal
de radio (ETR) para atendimento de Itumbiara/GO por meio de enlace direto entre o Ponto
de Presença (PoP) e a ETR;

II – a localização do imóvel denominado candidato E, localizado na Praça da
República nº 130, (...), e as necessidades técnicas de instalação da ETR condicionaram a sua
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escolha.

III – conforme Laudo de Avaliação Técnica o valor de locação (R$ 4.000,00)
está compatível com o valor de mercado (...)”

Relativamente ao valor do aluguel, o art.  26, parágrafo único,  III da Lei nº
8.666/93 dispõe acerca da obrigatoriedade de constar justificativa do preço:

“Art. 26. As dispensas previstas (...) e no inciso III e seguintes do art. 24, (...).

parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de
retardamento,  previsto  neste  artigo,  será  instruído,  no  que  couber,  com  os  seguintes
elementos:

(...)

III – Justificativa do preço.” 

De acordo  com e-mail  apresentado,  a  futura  locatária  informa que  o  valor
mínimo estabelecido pelo condomínio para o uso do terreno é de R$ 4.000,00.

 O Laudo de Avaliação Técnica mencionado no parecer jurídico transcrito fez
levantamento do valor de mercado do imóvel (valor da locação), que apontou que a avaliação
final (média) do imóvel está em R$ 3.851,89 e estipulou que o valor máximo da locação não
poderia ultrapassar R$ 4.237,08.  A metodologia aplicada é descrita no excerto:

“Metodologia  de  pesquisa  foi  definida  de  acordo com o  Item 7.5  da  NBR
14653-1. Para a avaliação foi utilizado o método comparativo direto de dados de mercado.
conforme subitem 8.2.1 da NBR 1.4653-2.”

Assim, segundo a TELEBRAS, o valor sugerido está dentro do limite máximo
estabelecido, tendo sido aceita a proposta da locatária no valor de R$ 4.000,00 mensais.

5.2.1.4 INFORMAÇÃO

Contratação  direta,  por  dispensa  de  licitação,  para  locação  de  área  privativa  de
infraestrutura básica no município de Mogi das Cruzes/SP, a fim de atender à estação
terminal de rádio denominada Mogi das Cruzes (SPCMZ0TR001). 

Fato

 Processo nº 270/2012 se refere à contratação direta por dispensa de licitação,
para locação de área privativa de infraestrutura básica no município de Mogi das Cruzes/SP, a
fim de atender à estação terminal de radio denominada Mogi das Cruzes (SPCMZ0TR001). 

Consoante expresso na Nota Técnica nº 117/2012, de 19.6.2012, a contratação
tem a finalidade de viabilizar o cumprimento dos prazos de implantação da infraestrutura para
o atendimento do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, bem como para o apoio às
demandas governamentais.

Para proceder à contratação direta, a TELEBRAS se remete ao art. 24, X, da
Lei nº 8.666/93:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
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(...)

X  -  para  compra  ou  locação  de  imóvel  destinado  ao  atendimento  das
finalidades  precípuas  da  administração,  cujas  necessidades  de  instalação  e  localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia”.

A Gerência Jurídica opinou pela legalidade da operação, por meio de dispensa,
com  fulcro  no  mesmo  inciso,  conforme  consta  no  Parecer  nº  257/2012/1200/GJRL,  de
10.9.2012:

“Diante do exposto, verifica-se que os requisitos estabelecidos pelo art. 24,
inc. X, da Lei nº 8.666/93, foram devidamente atendidos. Desta forma, opino pela legalidade
da locação, por meio de dispensa de licitação, de parte do imóvel situado no Município de
Mogi das Cruzes-SP”.

A escolha pelo compartilhamento da infraestrutura da Group TorreSur (GTS) é
informada na mesma nota técnica:

“Cabe  Ressaltar  que  foi  realizada  pesquisa  de  abrangência  dos  pontos
disponíveis para compartilhamento junto a parceiros e operadoras de telecomunicações em
âmbito nacional. Com base nessa pesquisa, verificou-se que para atendimento de Mogi das
Cruzes  SPCMZ0TR001/SP  a  empresa  GTS  possui  infraestrutura  disponível  para
compartilhamento. 

Após análise técnica das infraestruturas disponíveis e estudo de transmissão, a
Gerência de Engenharia da DTO constatou, conforme documento anexo, que a única opção
disponível  que  atende  os  parâmetros  técnicos  definidos  é  o  compartilhamento  da
infraestrutura da GTS, conforme coordenadas e endereços demonstrados a seguir: (...)”

Cabe destacar que não consta no processo a pesquisa de abrangência citada na
nota. 

5.2.1.5 CONSTATAÇÃO

Insuficiência  de  demonstração  das  razões  da  escolha  do  fornecedor em processo  de
dispensa de licitação.

Fato

No Processo nº 270/2012, referente à locação de área privativa, a escolha pelo
compartilhamento da infraestrutura da Group TorreSur (GTS) é informada na Nota Técnica nº
117/2012, de 19.6.2012:

“Cabe  Ressaltar  que  foi  realizada  pesquisa  de  abrangência  dos  pontos
disponíveis para compartilhamento junto a parceiros e operadoras de telecomunicações em
âmbito nacional. Com base nessa pesquisa, verificou-se que para atendimento de Mogi das
Cruzes  SPCMZ0TR001/SP  a  empresa  GTS  possui  infraestrutura  disponível  para
compartilhamento. 

Após análise técnica das infraestruturas disponíveis e estudo de transmissão,
a  Gerência  de  Engenharia  da  DTO constatou,  conforme  documento  anexo,  que  a  única
opção  disponível  que  atende  os  parâmetros  técnicos  definidos  é  o  compartilhamento  da
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infraestrutura da GTS,  conforme coordenadas e  endereços  demonstrados a seguir: (...)”
(grifos nossos)

No documento anexo citado, são apresentadas as opções de sites que a empresa
GTS tem disponíveis no município de Mogi das Cruzes e, dentre elas, aponta a única viável
para a TELEBRAS:

 “Finalmente,  considerando  que  a  infraestrutura  de  compartilhamento  de
propriedade da GTS é a única opção que atende os critérios técnicos definidos pela Gerência
de  Engenharia  da DTO, que possui  licença para funcionamento,  e  que  representa ponto
estratégico  para  cobertura  máxima  de  Mogi  das  Cruzes  SPCMZ0TR001/SP  para  o
atendimento do PNBL, aprovamos a contratação do compartilhamento da ETR da GTS.

Além disso, a opção de compartilhamento viabiliza o cumprimento dos prazos
para atendimento do PNBL e apoio para atendimento da Copa das Confederações e Copa do
Mundo, e demais compromissos institucionais de incumbência da TELEBRAS.”

Em que pese a TELEBRAS ter feito referência à realização de pesquisa de
abrangência,  esse  estudo  não  consta  do  processo,  de  modo  que  a  análise  técnica  das
infraestruturas disponíveis e o estudo de transmissão apresentado referem-se somente aos sites
do Grupo TorreSur. Com isso, a demonstração da razão da escolha do fornecedor torna-se
restrita a um único fornecedor, sendo, portanto, insuficiente e contrária ao disposto no art. 26,
p. único, II da Lei 8.666/93:

“Art. 26. As dispensas previstas (...) e no inciso III e seguintes do art. 24, (...).

parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de
retardamento,  previsto  neste  artigo,  será  instruído,  no  que  couber,  com  os  seguintes
elementos:

(...)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante”.
 ##/Fato##

Causa

Inobservância das orientações  da legislação vigente nos procedimentos para
contratação direta. 
   ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A TELEBRAS na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013 informou:

“Como  já  manifestado  reiteradamente,  a  TELEBRAS  esta  promovendo  a
revisão de seus normativos internos acolhendo as sugestões dessa Controladoria.”
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Reafirma-se o exposto na descrição do fato,  acatando-se a  manifestação da
unidade  pela  revisão  dos  seus  normativos  internos  relacionados  ao  assunto,  que  será
acompanhada no âmbito do Plano de Providências Permanente.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS adote providências,  como, por exemplo,  estabelecer
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check lists ou procedimentos operacionais, de modo a cumprir integralmente as disposições
legais, para que todos os processos de contratação direta sejam instruídos com informação
completa e suficiente sobre as razões de escolha do fornecedor. 

##/Fato##

5.2.1.6 INFORMAÇÃO

Introdução à análise das contratações diretas por inexigibilidade de licitação.

Fato

Foram analisados,  no  presente  relatório  de  auditoria,  3  (três)  processos  de
contratação direta por inexigibilidade de licitação,  selecionados com base nos critérios de
materialidade e relevância. 

Os  processos  selecionados  somam  o  montante  de  R$  73.706.954,90,
correspondendo  a  98%  do  valor  total  das  contratações  diretas  por  inexigibilidade  (R$
74.811.181,28)  realizadas  em  2012,  conforme  relação  enviada  pela  TELEBRAS  na  CT
131/2013/1000, de 21.6.2013, em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201306249/005. 

O escopo da auditoria não abrangeu a execução do contrato, limitando-se à
análise da regularidade da inexigibilidade.

Número do 
Processo 

Número
Contrato

Objeto Fornecedor Vigência Valor Total

249/2012 64/2012

Contratação de expansão de 
equipamentos baseada na 
tecnologia DWDM para compor a 
rede nacional de telecomunicações 
e as redes metropolitanas da 
TELEBRAS nas cidades-sede da 
Copa das Confederações de 2013 e 
da Copa do Mundo de 2014, 
incluindo o fornecimento de 
equipamentos com garantia e 
assistência técnica, para cumprir a 
resolução GEOCOPA nº 08 de 
17/04/2012.

PADTEC
S.A.

12.7.2012 a
11.1.2016

R$ 68.235.819,23

241/2012 89/2012

AQUISIÇÃO DE 
SOBRESSALENTES JUNTO À 
DIGITEL S.A - EMPRESA DEO 
CONSÓRCIO GENTE WIRELESS
PARA SEREM UTILIZADOS NA 
SOLUÇÃO OFERECIDA PELO 
CONSÓRCIO, DE ENLACES DE 
RÁDIO DIGITAIS COMPOS TA 
DE EQUIPAMENTOS DE 
RADIOCOMUNICAÇÃO, 
SISTEMA RADIANTE E 
SISTEMA DE GERÊNCIA, 
VISANDO A IMPL ANTAÇÃO 
DO PNBL. 

DIGITEL
S.A

21.8.2012 a
20.8.2017

R$ 104.561,67

006/2012 19/2012
Cessão Onerosa recíproca de 
Infraestrutura de fibras ópticas.

ALGAR
TELECOM

13.3.2012 a
13.3.2017

R$ 5.366.574,00

 
##/Fato##

5.2.1.7 INFORMAÇÃO
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Contratação, por inexigibilidade de licitação, para expansão de equipamentos baseada
na tecnologia DWDM.

Fato

O Processo nº 249/2012 refere-se à contratação direta, por inexigibilidade de
licitação,  tendo  por  objeto  a  contratação  para  expansão  de  equipamentos  baseada  na
tecnologia  DWDM, para  compor  a  rede  nacional  de  telecomunicações  (RNT) e  as  redes
metropolitanas  da  TELEBRAS  nas  cidades-sede  da  Copa  das  Confederações  e  Copa  do
Mundo 2014.

A motivação da contratação remete à Resolução GECOPA nº 8, de 17.4.2012, a
qual, dentre outros assuntos, tornou a TELEBRAS responsável perante o Governo Federal por
atender  as  garantias  da  União  à  Fifa,  em  especial  a  Garantia  nº  11,  que  trata  das
telecomunicações e da tecnologia da informação.

Para suprir a nova demanda de serviços, segundo os estudos da TELEBRAS, é
necessária  à  ampliação  do  backbone Nacional  DWDM da  Empresa  e,  adicionalmente,  a
construção de Redes Metropolitanas baseadas nessa mesma tecnologia.

Primeiramente,  cabe  mencionar  que  a  Estatal  foi  reativada  para  gerir  o
Programa Nacional  de Banda Larga – PNBL, instituído  pelo Decreto nº  7.175/2010,  que
dispôs em seu art. 4º, incisos III e IV, que caberia à TELEBRAS:

“III – prover infraestrutura e redes de suporte a serviços e telecomunicações
prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins
lucrativos;”

Tendo em vista a implementação do PNBL, procedeu-se ao Pregão Eletrônico
nº 003/2010, conforme exposto no termo de referência, item 4.3.:

 “Para executar o PNBL a TELEBRAS promoveu em 10/11/2010 o pregão nº
003/2010  com o  registro  de  preços  dos  produtos  destinados  a  compor  seu  BACKBONE
DWDM de cobertura Nacional.” 

O objeto da licitação previa a contratação de solução baseada na tecnologia
DWDM  (Dense  Wavelength  Division  Multiplexing),  para  compor  a  rede  nacional  de
telecomunicações,  incluindo  o fornecimento  de  equipamentos  DWDM,  com  garantia  e
assistência  técnica,  plataforma  de  gerência, instalação,  treinamento  e  operação  inicial.  A
empresa  vencedora  do  certame  foi  a  PADTEC  S.A.  e  o  valor  total  da  ata  foi  de  R$
63.099.999,95.

Dessa forma, a justificativa alegada pela TELEBRAS para contratação direta
por inviabilidade de licitação está diretamente relacionada ao Pregão nº 03/2010 e contratos
decorrentes (ressalta-se que a presente análise restringiu-se à regularidade da inexigibilidade,
não  tendo  sido  objeto  desta  auditoria  o  Pregão  para  Registro  de  Preços  mencionado),
conforme expresso pela área técnica nos itens 6.3.2 e 6.4 do termo de referência:

“6.3.2. Não existe padronização de equipamentos e da tecnologia WDM, o que
impede que sejam usados equipamentos de fabricantes distintos num mesmo enlace da rede,
isto porque a potência luminosa está intrinsicamente associada ao projeto dos anéis e as
características dos equipamentos são completamente dependentes de seus fornecedores. 

(...)
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6.4.  Uma vez  que  a  rede  nacional  de  telecomunicações  da  TELEBRAS foi
construída com tecnologia nacional da PadTec, devem-se levar em consideração os seguintes
requisitos  técnicos  que  caracterizam a  necessidade  de  realização  de  processo  aquisitivo
considerando ampliação de equipamento existente:”

Os  requisitos  técnicos  mencionados  abrangem,  basicamente,  a
incompatibilidade  entre  os  equipamentos  existentes  na  rede,  fornecidos  pela  PadTec  e
eventuais novos modelos de fabricantes distintos; e os benefícios de se manter a PadTec na
expansão da infraestrutura.

A Gerência de Compras e Contrato faz um resumo das razões da contratação
direta da PadTec, elencadas no Termo de Referência, conforme item 5.6 da Nota Técnica sem
número, de 28.6.2012:

“5.6.  Por tudo o que consta no Termo de Referência,  elaborado pela área
técnica, considerando-se:

• A manutenção da flexibilidade e escalabilidade da tecnologia utilizada;

• Que os modelos de estrutura da PAdTec foram fornecidos com chassis que contém espaços
disponíveis  para  expansão,  bastando apenas  inserir  novas  unidades  Transponder  para  a
expansão necessária;

• Que  todo  o  dimensionamento  óptico  dos  sistemas  DWDM  já  adquirido  é  baseado  em
características específicas das unidades da PadTec;

• Evitar  incompatibilidade entre  os  equipamentos  existentes  e  eventuais  novos  modelos  no
gerenciamento de transponders;

• A facilidade no gerenciamento de transponders;

• A urgência nos prazos de instalação.

Permiti-nos concluir que, diante da necessidade de expansão do sistema, a
contratação da PADTEC é imperiosa”.

A  gerência  jurídica,  no  Parecer  nº  178/2012/1200/GJRL/TELEBRAS,  de
5.7.2012, conclui favoravelmente pela contratação direta por inexigibilidade, com base no art.
25, I, da Lei 8.666/93, conforme trechos do documento:

“(...)  Infere-se  com  mediana  clareza,  que  os  equipamentos  em  questão
constituem-se em bens singulares em relação à rede já implantada. Nesse diapasão, com
fulcro no artigo 25, inciso I, do dispositivo legal retro transcrito, trata-se, indene de dúvida
de contratação direta, por inexigibilidade. 

De fato, os equipamentos a serem adquiridos, são aqueles específicos para, em
tecnologia, capacidade e interatividade, agregar funcionalidade aos já empregados.

Ademais, ainda que se possa falar em equipamentos similares ou alternativos,
como  bem  salienta  a  Nota  Técnica  parcialmente  transcrita  acima,  estes  obrigariam  a
substituição  da  rede  existente,  além do que,  demandariam maior  prazo  para  instalação,
implicando  na  elevação  do  orçamento,  bem  como no  comprometimento  do  cronograma,
afetando de forma indelével os eventos, principal razão de ser da implementação (...)

(...)
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No caso presente, a prestação que se busca não encontra outros fornecedores
no mercado e, ainda que assim não fosse não há objetividade para delimitar o julgamento de
eventual proposta, o que, consoante acima analisado, torna inviável a disputa, em face da
tecnologia dos bens a serem adquiridos, que deverão interagir com os já instalados, sob pena
de perda de toda estrutura já implantada (...)

(...)

O entendimento é de contratação, nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei
nº 8.666/93, estando a interpretação dos fatos, em consonância com a Lei de Licitações,
posto  que  caracteriza a exclusividade de  fornecedor,  em face  da singularidade dos  bens
necessários ao atendimento dos objetivos da Administração.

(...)

A conclusão é pela licitude da contratação com inexigibilidade de licitação,
com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93.”

Não obstante o parecer jurídico aponte pela legalidade da contratação com base
no art. 25, I da Lei nº 8.666/93, percebe-se que esse inciso requer formalidades que não foram
cumpridas pela TELEBRAS:

“art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o
serviço,  pelo Sindicato,  Federação ou Confederação Patronal,  ou,  ainda,  pelas entidades
equivalentes;” (grifo nosso)

Em resposta à SA 201306249/015, de 2.9.2013, a UJ na CT 198/1100/2013, de
9.9.2013, informou que:

 “Em  atenção  à  solicitação,  oportunamente  apresenta  Declaração  de
Exclusividade da Padtec S/A,  expondo os motivos  técnicos  que motivaram a contratação
direta  da empresa Padtec  para  realizar  a ampliação da rede  de  transmissão óptica  que
utilizou  a  tecnologia  DWDM  PADTEC.  Entre  outras  razões,  a  declaração  evidencia  a
incompatibilidade  entre  os  equipamentos  utilizados  na  construção  da  rede  e  eventuais
modelos novos de fabricantes distintos”.

A declaração mencionada foi emitida pela própria contratada, enquanto o texto
da  norma  que  serviu  de  embasamento  ao  parecer  jurídico,  referente  à  comprovação  da
exclusividade, explicita que o atestado deva ser fornecido pelo órgão de registro do comércio
local, por Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou entidades equivalentes.

Observa-se que o rol elencado pelo legislador não abrange declaração emitida
pelo  próprio  fornecedor  do  contrato,  visto  que  não  se  trata  de  entidade  equivalente  às
explicitamente mencionadas no texto legal.

Entretanto,  tendo  em  vista  que,  no  campo  técnico,  de  acordo  com  os
esclarecimentos  constantes  do  processo,  formulados  pela  área  técnica,  e  as  informações
complementares  da  CT  198/1100/2013,  a  TELEBRAS  demonstra  a  inviabilidade  de
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competição, fundamentada na incompatibilidade de coexistência de equipamentos de mais de
um fornecedor na rede da empresa, justifica-se, nesse caso, a opção pela inexigibilidade de
processo licitatório.
##/Fato##

5.2.1.8 INFORMAÇÃO

Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para cessão onerosa e recíproca de
infraestrutura de fibras ópticas

Fato

O Processo nº  06/2012 refere-se à contratação direta  por  inexigibilidade de
licitação, tendo como objeto a cessão onerosa e recíproca de infraestrutura de fibras ópticas,
celebrado entre a Algar Telecom e a TELEBRAS, entre os PoP-Barueri/SP e São Caetano/SP,
de  propriedade  da  Algar,  e  o  trecho  de  interesse  desta  empresa  entre  os  PoPs  Replan
(Paulínea/SP) e Repar (Curitiba/PR), de propriedade da Petrobras cedidos à TELEBRAS.

Na Nota Técnica nº 139/2011, de 16.1.2012, a TELEBRAS descreve a prática
de compartilhamento de infraestrutura, conforme transcrito abaixo: 

“(...)

A busca de parceiros com propósito de permuta de infraestrutura de fibras
ópticas disponíveis e com valoração equivalente, é prática consagrada no mercado, em que
pese a maioria dos detentores destes recursos procurarem reservá-las para aluguel (...). Por
ser um recurso escasso e de alto valor no mercado, diversos proprietários de FO apagadas
preferem não comercializá-las, como “permuta” como previsto neste projeto e em poucos
caso, como aluguel”.

A viabilidade desse tipo de contratação via cessão onerosa e recíproca já havia
sido objeto de consulta à Gerência Jurídica, solicitando-se a análise quanto ao questionamento
abaixo:

“A  TELEBRAS  pode  trocar  fibras  ópticas  apagadas  por  fibras  ópticas
apagadas em trechos similares e/ou trechos economicamente equivalentes?”

No Parecer nº 297/2011/GJRL/1200, de 29.12.2012, aquela gerência opina pela
viabilidade  desse  tipo  de  operação  e  acrescenta  a  desnecessidade  de  promover  processo
licitatório para sua realização:

“(...)

Significa concluir que as trocas podem ser levadas à efeito, sem necessidade
de instauração de certame licitatório, devendo ser observada a equivalência econômica nas
permutas.”

(...)

Neste diapasão, parece-nos que a contratação nestes casos, torna inexigível a
licitação, como a seguir passamos a demonstrar”

A área jurídica lista, então, 3 (três) hipóteses que possibilitariam esse tipo de
contratação por meio de inexigibilidade licitatória:
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1. Ausência de alternativas de contratação;

2. Mercado  concorrencial  não  se  configura  em  um  mercado  na  acepção  de  conjunto  de
fornecedores em disputa permanente pela contratação; 

3. Ausência de objetividade na seleção do objeto,  ou seja,  a impossibilidade de seleção por
ausência de critérios objetivos e avaliativos.

E ainda conclui:

“Ainda,  podemos  afirmar  que  a  prestação  pode  ser  considerada
personalíssima, posto não haver qualquer outro ente, particular ou privado, que forneça a
estrutura  –  ou  bens  –  descrita  na  consulta,  nem  mesmo  com  alguma  similitude.  Daí  a
inexigibilidade do certame licitatório é medida que se impõe.”

Assim, a escolha do parceiro pressupõe a análise da necessidade específica de
cada empresa,  avaliando-se a vantagem da celebração do acordo por cada uma das partes
envolvidas. 

Nesse sentido, no Processo nº 06/2012, são apresentadas a proposta de aluguel
de infraestrutura feita pela empresa AES Atimus e a resposta do Grupo CCR informando a
inviabilidade de disponibilizar o trecho Barueri-Guarulhos, não havendo menção ao trecho
Barueri-São Caetano, objeto do contrato em questão (Contrato nº 02/2012).

A escolha da CTBC, pertencente ao grupo Algar Telecom, para celebração do
contrato,  bem como a necessidade da contratação são fundamentadas  na Nota Técnica nº
02/2012-2600, de 30.1.2012:

“A área de planejamento, afirmou a necessidade para esta contratação é que
a descontinuidade do anel Sudeste em Barueri (...) acarretaria um alto risco na prestação do
serviço, pois não permitiria a disponibilização de caminho alternativo (redundante) em caso
de falhas de longa duração (...).  Ademais, o Pop da TELEBRAS é localizado em posição
estratégica e foi designado como uma das saídas de escoamento do tráfego internacional. E a
justificativa para se contratar fibra óptica para este trecho é o fato de tratar-se de zona
urbana de alta densidade populacional,  o que dificulta em muito a construção de toda a
estrutura necessária, tornando um investimento de alto custo.

(...)

Por tudo isso a área técnica considerando:

 ... Inexistência de fibra de propriedade da Petrobras no trecho entre os PoP’s
Barueri/SP e São Caetano/SP;

...  A  utilização  de  fibras  apagadas  é  essencial  na  construção  da  rede  de
telecomunicações da TELEBRAS, pois permite a gestão independente e segura;

...  A  descontinuidade  do  anel  sudeste  acarretaria  um  alto  risco  para  a
continuidade na prestação do serviço;

... O PoP da TELEBRAS é localizado em posição estratégica;

... a busca de parceiros com o propósito de permuta de infraestrutura de FO
disponíveis e com valoração equivalentes é prática comum no mercado, embora a maioria
dos seus detentores procurem reservá-las para aluguel;
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...  a  CTBC,  após  busca no mercado,  foi  a  única  empresa  que  demonstrou
interesse na realização da permuta de FO apagadas no trecho de interesse da TELEBRAS,
até  porque  lhe  interessa  a  contrapartida  do  trecho  entre  Replan  (Paulínea/SP)  e  Repar
(Curitiba/PR);

... o trecho de interesse da TB é área urbana de alta densidade populacional,
onde uma construção deste tipo seria difícil e de alto custo;

... celebração do contrato irá contemplar a necessidade de ambas as partes;

Conclui,

Pela contratação, da CTBC, tendo por objeto a cessão onerosa e recíproca de
fibras  óticas  entre  os  trechos  Barueri  –  São  Caetano  e  Replan  –  Repar,  por  parte  da
TELEBRAS, com anuência da Petrobras”.

Destaca-se que,  em relação a  esse acordo,  não houve publicação no Diário
Oficial por motivos de confidencialidade relativos ao contrato firmado com a Petrobras, a
quem pertence  de  fato  o  trecho  envolvido  na  cessão.  A decisão  seguiu  a  orientação  da
Gerência Jurídica,  constante no Parecer nº  026/2012/GLM/GJ/1200, de 9.3.2012, item 22,
transcrita a seguir:

“Entende-se,  quanto à necessidade de  publicidade do contrato,  previsto no
art. 26 da lei 8.666/93, que não se aplica ao caso, tendo em vista que conforme já explanado
no item 7 deste parecer, quando se tratar de compra e venda de bens e serviços relacionados
a sua atividade fim, a TELEBRAS não se submete aos rigores da Lei 8.666/93, devendo,
por isso, prevalecer a cláusula oitava – Da confidencialidade” (grifos nossos). 

Em e-mail datado de 27.3.2012, a Gerência de Planejamento Técnico também
alertou sobre o assunto: 

“(...) informo que  não deverá haver publicação deste contrato,  respeitando
solicitação da Algar/CTBC, e também porque os  ativos negociados neste contrato são de
propriedade da Petrobrás, e com a qual temos Acordo de confidencialidade que nos impede
de divulgar valores estipulados no contrato entre TELEBRAS e a Petrobras, parte integrante
do contrato com a Algar/CTBC” (grifos nossos).

5.2.1.9 CONSTATAÇÃO

Ausência de equilíbrio financeiro em contrato de cessão onerosa recíproca em desfavor
da TELEBRAS.

Fato

No Processo nº 06/2012, anteriormente descrito, referente à cessão onerosa e
recíproca  de  infraestrutura  de  fibras  ópticas,  a  gerência  jurídica  opina,  no  Parecer  nº
297/2011/GJRL/1200, de 29.12.2012, sobre a viabilidade da cessão onerosa, observando que
deve ser considerada a equivalência econômica do compartilhamento:

“Significa concluir que as trocas podem ser levadas à efeito, sem necessidade
de instauração de certame licitatório, devendo ser observada a equivalência econômica nas
permutas”.

A TELEBRAS, na Nota Técnica nº 02/2012-2600, de 30.1.2012, traz o método
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de  cálculo  utilizado  a  respeito  dos  custos  envolvidos  na  contratação,  concluindo  pela
manutenção do equilíbrio financeiro na contratação:

“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.”

Não  obstante  a  menção  à  manifestação  da  Gerência  Financeira  quanto  à
valoração, esta foi apresentada no Memorando nº 2300/004/2012, de 27.1.2012, que dispõe
em sua parte final:

“que o mesmo segue metodologia satisfatória de equivalência entre ativos de
mesma natureza;

que o cálculo proposto para o contrato está embasado em estudo da UTC,
validado pela Diretoria Técnica;

“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.” 

Isto posto, consideramos que o contrato preserva o equilíbrio financeiro entre
as partes” (grifo nosso)

“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.” 

Ainda,  no  Despacho  nº  002/2012/GLM/GJ/TELEBRAS,  de  31.1.2012,  a
Gerência Jurídica aponta a necessidade de esclarecimentos sobre o modo como será feita a
compensação e como ela será prevista no instrumento contratual.

Entretanto,  em  resposta,  o  gerente  de  planejamento  técnico  informou,  em
documento sem número, que:

“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.”
##/Fato##

Causa
“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR

SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.”
 ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A TELEBRAS, na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013, informou que:

“A  INFORMAÇÃO  AQUI  CONTIDA  FOI  SUPRIMIDA  POR
SOLICITAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA
LEI.”
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno
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Conforme manifestação da UJ,  as  bases  contratuais  devem ser  revistas,  “A
INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI SUPRIMIDA POR SOLICITAÇÃO DA UNIDADE
AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA LEI.”

As  providências  adotadas  serão  acompanhadas  no  âmbito  do  Plano  de
Providências Permanente.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Que  a  TELEBRAS  reveja  as  bases  contratuais,  considerando  “A
INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI SUPRIMIDA POR SOLICITAÇÃO DA UNIDADE
AUDITADA, EM FUNÇÃO DE SIGILO, NA FORMA DA LEI.”

 ##/Fato##

5.2.1.10 INFORMAÇÃO

Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para aquisição de sobressalentes

Fato

O Processo nº 241/2012 refere-se à contratação direta por inexigibilidade de
licitação junto à Digitel S.A. Indústria Eletrônica, no valor de R$ 104.561,67. 

A empresa é a líder do consórcio GENTE WIRELESS, atual fornecedor da
solução de enlaces de rádio digitais, composta de equipamento de radiocomunicação, sistema
irradiante e sistema de gerência, visando à implantação do PNBL. O consórcio foi o vencedor
dos Grupos 1, 2, 3 e 4 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 08/2010, que originou
os Contratos nº 009/2011e 27/2012. 

A inexigibilidade, aqui tratada, teve como objeto a aquisição de sobressalentes
para manutenção da execução dos contratos anteriormente firmados. Importante ressaltar que
os exames se restringiram à regularidade da inexigibilidade, não se enquadrando, portanto, no
escopo desta auditoria a análise do Pregão para Registro de Preços nº 08/2010. 

Visando  embasar  a  necessidade  da  contratação,  a  Gerência  de  Operação  e
Manutenção informa, inicialmente, na Nota Técnica nº 12/2012, de 31.5.2012, que: 

“4.6. A execução dos serviços de operação e manutenção da planta da Rede
Nacional  de  Telecomunicações  é,  atualmente,  realizada  por  empresas
(fornecedor/fabricantes)  responsáveis  contratualmente  pela  operação  inicial  de
equipamentos  e  sistemas fornecidos,  com o acompanhamento de pessoal  da Gerência  de
Operação e Manutenção da TELEBRAS”.

A mesma  nota  faz  referência  à  cláusula  quinta,  comum aos  dois  contratos
anteriormente citados, que trata do período de garantia e do fornecimento de sobressalentes,
prevendo como obrigação da contratada:

“(...)

m) cumprir as condições contratuais de garantia, assistência técnica e suporte
do objeto contratual de acordo com o Termo de Referência, ou seja,  período de garantia e
assistência técnica da solução de 36 meses, contado a partir do evento de Homologação.

(...)
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ah) garantir o fornecimento dos sobressalentes necessários, por um período
de  10  anos,  ao  preço  máximo registrado  em  Ata de  Registro  de  Preços,  ressalvada  a
possibilidade de correção cambial,  tecnológica e  atualização monetária.  No caso de não
dispor  de  sobressalente  para  o  bem  correspondente,  deverá  indicar  um  sobressalente
equivalente,  com  garantia  da  qualidade  e  da  funcionalidade  dos  bens  adquiridos.  A
obrigação em comento será válida pelo período mínimo de 10 anos contados da data de
entrega de cada um dos equipamentos” (grifos nossos).

Assim,  no  Termo  de  Referência  nº  008/3500/2012,  de  19.6.2012,  são
apresentas as justificavas para a aquisição, alegando-se que:

“2.6.  Para  garantir  a  operação  continuada  da  Rede  Nacional  de
Telecomunicações, evitar falhas ou interrupções não programadas, restaurar rapidamente o
sistema  ou  o  equipamento  defeituoso  para  o  seu  estado  de  funcionamento  normal,  são
necessárias ações de manutenção preventiva, corretiva e preditivas, e a disponibilidade de
instrumental,  ferramental  e  de itens  sobressalentes,  com as  características  e  quantidades
adequadas”.

No item 5.6. desse mesmo termo, é destacado que, conforme previsto no termo
contratual,  a  responsabilidade  pelo  provimento  de  sobressalentes  é  da  TELEBRAS,
ressalvando-se quando a falha ocorrer,  dentro do período de garantia,  devido a defeito de
fabricação, ou funcionamento inadequado dentro das condições reais de operação da rede, do
equipamento, peça ou componente, hipótese essa em que a Digitel deverá arcar com o ônus
das peças.

A escolha do fornecedor se deve a sua exclusividade na comercialização dos
componentes/equipamentos,  conforme  se  depreende  do  item  5.20,  da  Nota  Técnica  nº
12/2012, mencionada anteriormente, da Gerência de Operação e Manutenção:

“5.20. Os itens sobressalentes, relacionados no Anexo I, são fabricados por
uma empresa e não têm similaridade no mercado, caso em que a TELEBRAS pode optar por
dispensar a licitação na forma do inciso XVII do art. 24 da Lei 8.666/93 ou adotar como
fundamentação o disposto no art. 25, I da mesma Lei.”

O  Anexo  I,  citado  acima,  refere-se  à  lista  dos  sobressalentes  a  serem
adquiridos.

O Parecer  Jurídico nº  173/2012/1200/GJRL/TELEBRAS, de 29.6.2012,  que
trata do processo, aponta a base legal da contratação para o art.  25, I da lei.8666/93, que
dispõe que:

“É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de  competição,  em
especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante comercial  exclusivo, vedada  a
preferencia de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a
obra ou o serviço,  pelo  sindicato,  federação ou Confederação Patronal,  ou,  ainda pelas
entidades equivalentes” (grifos nossos). 

Com isso,  buscando satisfazer  ao  comando acima transcrito,  a  área  técnica
apresentou declaração fornecida pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
–  ABINEE,  comprovando  a  exclusividade  em  relação  à  comercialização,  prestação  de
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serviços de reparo, manutenção, assistência técnica e treinamento relacionados aos produtos
da marca e fabricação Digitel. Nessa declaração, verifica-se que os itens a contratados estão
contidos nos modelos sobre os quais a empresa detém exclusividade.

5.2.1.11 CONSTATAÇÃO

Ausência  de  fundamentação  para  o  quantitativo  de  sobressalentes  adquirido  em
contratações diretas.

Fato

Nos  dois  processos  de  contratação  direta  para  aquisição  de  sobressalentes,
quais  sejam  os  processos  nº  228/2012  (dispensa)  e  nº  241/2012  (inexigibilidade),  a
TELEBRAS  não  apresentou  estudo  ou  levantamento  que  fundamentasse  o  quantitativo
demandado.

No processo de dispensa, a Nota Técnica nº 004/2012, de 17.5.2012, traz a
seguinte informação da área técnica:

“5.9. Convém observar que estando a Rede Nacional de Telecomunicações em
implantação ainda não existe um histórico de consumo de sobressalentes, do Tempo Médio
entre Falhas (Mean Time Between Failures - MTBF) e do Tempo Médio para Reparo (Mean
Time to Repair - MTTR) para a infraestrutura básica, composta pelos contêineres, gabinetes
e materiais, necessária para o funcionamento e proteção dos equipamentos ópticos, rádio e
IP, utilizados na Rede.

5.10. Há necessidade de se constituir estoque mínimo de sobressalente, com
futuras  reposições  periódicas.  Deve-se  manter  histórico do consumo para definição das
quantidades ótimas de cada item de modo a garantir o equilíbrio entre as necessidades e as
disponibilidades dos sobressalentes.”

Previsão semelhante aparece também no processo de inexigibilidade, conforme
Nota Técnica nº 12/2012, de 31.5.2012:

“5.12. Os itens que se pretende adquirir destinam-se a constituição de estoque
inicial de sobressalentes para os equipamentos de radiocomunicação, sistemas irradiantes e
sistema de gerência.  Futuras reposições  periódicas  devem ser  baseadas no histórico  do
consumo de sobressalentes e na definição das quantidades ótimas de cada item de modo a
garantir o equilíbrio entre as necessidades e as disponibilidades dos sobressalentes.

5.13.  A quantidade dos itens sobressalentes, relacionados no  Anexo I desta
Nota  Técnica,  atende  a  manutenção  dos  enlaces de  radio  comunicação  em operação  e
devem ser mantidos estocados em Brasília,  para reposição e para suprimento de futuros
Centros de Manutenção a serem definidos e organizados.

5.14.  Quando  ocorrer  a  implantação  dos  Órgãos  de  Manutenção,  deve-se
adotar  ações  para  evitar  o  acúmulo  de  estoques  de  itens  sobressalentes,  com a  fixação
adequada  dos  níveis  de  estoque  para  cada  Centro  de  Manutenção  Regional  e  Posto  de
Manutenção Avançado e,  se  for  o caso,  depósito  centralizado e/ou depósitos  regionais  e
avançados” (grifos nossos)

Dessa forma, o gestor defende que ainda não existe um histórico de consumo
dos equipamentos que possibilite a determinação dos sobressalentes a serem adquiridos e suas
respectivas  quantidades  e  recomenda  que  esse  histórico  seja  mantido  para  as  futuras
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contratações. 

Primeiramente, deve-se observar que as falhas ocorridas, dentro do período de
garantia, por defeito de fabricação ou por funcionamento inadequado dentro das condições
reais de operação da rede, do equipamento, peça ou componente o ônus da reposição será da
contratada, conforme previsão contratual.

Além disso, conforme determina a Lei nº 8.666/93, a contratação direta por
dispensa de licitação com fulcro no art. 24, XVII, deve abranger somente o período coberto
pela garantia prevista no contrato, em que o ônus de substituição de peças é compartilhado
com a contratada, conforme situações descritas no parágrafo anterior.

Sobre o tema, cumpre aqui ressaltar o disposto no art. 15, § 7º, da Lei 8.666/93,
o  quanto  aos  requisitos  para  as  contratações,  especificamente  as  compras,  quando  da
determinação do quantitativo a ser adquirido:

“§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:

(...)

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função
do  consumo  e  utilização  prováveis,  cuja  estimativa será  obtida,  sempre  que  possível,
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;” (grifos nossos) 

 Procedendo-se  à  análise  dos  fatos  mencionados  a  respeito  do  quantitativo
estimado,  em  contraponto  ao  que  determina  a  legislação,  a  TELEBRAS  informa  a
impossibilidade de levantar o histórico do consumo, por tratar-se de compra para formação de
estoque  inicial  de  sobressalentes,  ressaltando  que  será  feito  estudo  para  as  reposições
posteriores. 

Entretanto, tendo em vista a criticidade e complexidade atinente à gestão de
estoques de empresas, entende-se que a definição de quais elementos merecem ser adquiridos
para sua formação, bem como a determinação das respectivas quantidades, ainda que para a
primeira compra, partiram de algum pressuposto, estudo ou análise preliminar, não tendo sido
estimados ao acaso pelo gestor.

Ainda, sabe-se que é prática comum no mercado que os próprios fornecedores
tenham levantamentos desse tipo, inclusive com valores estimados de MTBF e MTTR, que,
além de poderem atuar como parâmetros de comparação entre os diferentes equipamentos,
têm o intuito de orientar os clientes quando da aquisição de sobressalentes, auxiliando a tarefa
de  avaliar  o  custo-benefício  das  compras,  em  contraposição  aos  valores  gastos  com  a
aquisição e o armazenamento das peças, que terão também um custo de oportunidade a eles
atrelado.

Contudo,  não  foi  apresentada,  em  ambos  os  processos,  qualquer
fundamentação  para  o  quantitativo  demandado  nos  contratos,  contrariamente  ao  que
determina a legislação, em consonância com Princípio da Motivação que norteia a atuação da
Administração Pública. 

Nesse sentido,  também já se manifestou o Tribunal de Contas da União no
Acórdão 646/2007:

“9.2.1. Faça constar dos processos administrativos para licitação de bens e
serviços  os  estudos/levantamentos  que  fundamentem a  fixação  dos  quantitativos  a  serem
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contratados;” (Acórdão 646/2007 Plenário)
##/Fato##

Causa

Inobservância das orientações da legislação vigente, nos procedimentos para
contratação direta. 
  ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A TELEBRAS na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013, informou que:

“As definições  de  quantitativos  de  sobressalentes  para as  infraestruturas  e
equipamentos da Rede Nacional de Telecomunicações foram tratadas em reuniões semanais
com os fornecedores e responsáveis pela operação inicial dos produtos entregues (Veja, por
exemplo o Anexo A - Ata nº 02/2012 da Reunião realizada no dia 18 de janeiro de 2012, das
10h00 as 12h00 — Doc. 06).

Internamente, a TELEBRAS calculou os sobressalentes com quantitativos para
os anéis Sudeste, Nordeste, Sul e Rede Norte, com base no Tempo Médio entre Falhas (Mean
Time Between Failures — MTBF3).

Por  solicitação  da  TELEBRAS,  a  DIGITEL  apresentou  proposta  de
quantitativos e distribuição para os sobressalentes para os equipamentos já instalados e em
operação.

Deste modo, com base nesta proposta e de acordo com as Quantidades de
equipamentos  radio  digital  adquiridos  com  o  Contrato  nº  09/2011,  foram  definidas  as
quantidades de sobressalentes para o estoque inicial.

No caso especifico da CLEMAR ENGENHARIA Ltda, a empresa apresentou,
com mensagem eletrônica de 31 de janeiro de 2012, lista de sobressalentes com quantidades
para 1 Contêiner de 12 metros, 1 Contêiner de 8 metros e 1 Gabinete.

Com base nesta proposta e de acordo com as Quantidades de contêineres e
Gabinetes adquiridos com os Contratos nº 22/2010, Anexo C, e 145/2011, Anexo D, foram
definidas as quantidades de sobressalentes para o estoque inicial. O item 4.3 do Termo de
Referência  nº  11/3500/2012  reproduz  as  quantidades  de  equipamentos,  contêineres  e
gabinetes, adquiridas por estes contratos, ou seja:

- Contêiner de 12 m - 6 (seis)

- Contêiner de 8 m - 2 (dois)

- Gabinetes - 207 (duzentos e sete)

A Lista de Sobressalentes adquiridos mostra que para o Contêiner de 8 m e
para os Gabinetes foram adquiridas quantidades aquém daquelas definidas (Doc. 07).

Por fim, atendendo a solicitação dessa Controladoria, a TELEBRAS incluiu
nos  processo  de  aquisição  as  fundamentações  que  serviram  de  embasamento  para  os
quantitativos contratados, bem como, como já salientado, promovera a orientação interna
para que os procedimentos de aquisições serem instruídos com a justificativa do quantitativo
demandado”.
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Adicionalmente, a TELEBRAS, na CT 212/1100/2013, de 26.9.2013, informou
que:

“Em  complementação  as  informações  constantes  da  missiva  CT
198/1100/2013, a TELEBRAS esclarece que os sobressalentes adquiridos pelo Processo nº
228/2012  destinam-se  as  Infraestruturas  Básicas  fornecidas  pela  CLEMAR.  As
infraestruturas Básicas, constituídas por contêineres, gabinetes e materiais, necessárias para
o funcionamento e proteção dos equipamentos ópticos, radio e IP utilizados na rede nacional
de telecomunicações, foram especificadas pela TELEBRAS no Termo de Referência, Anexo I
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010-TB.

Estes equipamentos foram customizados para uso da TELEBRAS em sua rede
e, por isso ainda não possuem MTBF e MTTR caracterizados que possam servir de modelo
que permitam estimar quantitativos de itens sobressalentes.

O modelo de dimensionamento de sobressalentes na TELEBRAS é tratado no
Anexo I — Modelo para o Dimensionamento de Sobressalentes da Pratica SDT 565-001-402,
Série Planta, "Procedimentos de Operação e Manutenção para Rotas Estratégicas”.

No calculo para o dimensionamento dos sobressalentes são considerados os
seguintes fatores: (i) índice de falhas ou MTBF (tempo médio entre falhas); (ii) Universo;
(iii) Consumo; (iv) Tempo de reposição de estoque; (v) Localização do estoque (centralizado,
descentralizado ou misto).

A TELEBRAS não dispunha de um histórico de consumo de sobressalentes,
mormente considerando o MTBF (ou índice de falhas). Para o universo de equipamentos foi
considerado  a  quantidade  de  infraestruturas  adquiridas  considerando  a  implantação
progressiva da rede.

Por se tratar de uma rede nova, sem similares, sem histórico de consumo, sem
índices de falhas, não pode ser aplicado o procedimento definido na Pratica TELEBRAS para
o dimensionamento dos sobressalentes, sendo as quantidades de sobressalentes definidas em
conjunto com o fornecedor das infraestruturas Básicas (Doc. 03 - Pratica SDT 565-001-
402)”. 
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

As  informações  complementares  apresentadas  pela  TELEBRAS  não
esclarecem por completo as questões suscitadas no fato.

O  gestor  menciona  que,  para  definir  o  quantitativo  do  estoque  inicial,  a
contratada apresentou proposta de sobressalente à UJ, que, de posse dessa informação e de
acordo  com  os  contratos  aos  quais  esses  sobressalentes  visavam  a  atender,  definiu  a
quantidade a ser adquirida. 

Contudo,  na manifestação,  não foi  demonstrado o modo como a estimativa
inicial  foi  feita  pela  contratada  a  partir  dos  parâmetros  definidos,  nem  de  que  forma  a
TELEBRAS analisou a adequabilidade e coerência das propostas apresentadas, para definir o
quantitativo condizente com as suas necessidades.  

Relativamente  às  informações  trazidas  na  CT  212/1100/2013,  acerca  do
Processo 228/2012, ressalta-se que, a priori, não se questiona aqui o método utilizado para
justificar  o  quantitativo  determinado.  Ressalta-se,  contudo,  que,  independentemente  do
método adotado, o processo deve demonstrá-lo de forma clara e objetiva, possibilitando o
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completo entendimento quanto à sua adequabilidade e pertinência.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1:  Que a  TELEBRAS adote providências  para  que todos os  processos  de
aquisição de sobressalentes, presentes ou futuros,  sejam instruídos com a justificativa do
quantitativo demandado,  incluindo a memória de cálculo e premissas adotadas, se for o caso,
ainda que a contratação destine-se à aquisição de  para formação de estoque inicial.

5.2.1.12 CONSTATAÇÃO

Insuficiência das justificativas de preço apresentadas nas contratações diretas.

Fato

Nos casos de contratação direta admitida em lei, a necessidade de fazer constar
a justificativa do preço tem previsão no art. 26, p. único, III da Lei nº 8.666/93, que dispõe
que:

“Art. 26. As dispensas previstas (...) e no inciso III e seguintes do art. 24, (...).

parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de
retardamento,  previsto  neste  artigo,  será  instruído,  no  que  couber,  com  os  seguintes
elementos:

(...)

III – Justificativa do preço.” 

Entendimento  firmado da  Corte  de  Contas  indica,  ainda,   que,  mesmo nos
casos de dispensa e inexigibilidade, deve haver consulta de preços:

“9.2.3.  proceda,  quando  da  realização  de  licitação,  dispensa  ou
inexigibilidade, à  consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial
competente  ou,  ainda,  constantes  do  sistema de  registro  de  preços,  em cumprimento  ao
disposto nos  arts.  26,  parágrafo único,  inciso III,  e  43,  inciso IV,  da Lei  n.  8.666/1993,
consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores
distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório” (Acórdão 1945/2006-
Plenário, grifos nossos)

Nesse sentido, tendo em vista as informações apresentadas, analisaram-se os
processos de dispensa e inexigibilidade, verificando-se que:

1) no Processo de Dispensa nº 228/2012:

A TELEBRAS  apresentou  a  proposta  com  os  preços  das  peças  a  serem
contratadas e a declaração da CLEMAR de que os preços estão compatíveis com o mercado,
visando  a  atender  à  orientação  da  Gerência  Jurídica  que,  no  Parecer  nº
256/2012/1200/TELEBRAS, de 12.9.2012, recomendou:

“Neste  caso,  conforme  já  solicitado  no  Despacho  nº  283  da  Gerência  de
Compras  e  Contratos  à  fl.  28,  imprescindível  que o  preço seja  justificado com base  em
parâmetro diverso dos preços registrados em ata, recomendando-se que seja por declaração
e demonstração da fornecedora de que os preços propostos são compatíveis com os preços
praticados no mercado por ela no fornecimento das mesmas peças para outras empresas.
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(...)” (grifo nosso)

Entretanto,  a  demonstração  a  que  se  refere  o  parecer,  de  que  os  valores
cobrados pela contratada junto a outras empresas são compatíveis com os da proposta, não
consta do processo, tornando o procedimento adotado pela UJ incompatível com o dispositivo
legal anteriormente mencionado.

Destaca-se que o Pregão nº 02/2010, cujos contratos associados ensejaram a
aquisição dos sobressalentes em análise, já foi objeto de apontamento de sobrepreço por parte
do  Tribunal  de  Contas  da  União,  tendo  seus  valores  renegociados  em  virtude  dessa
constatação, ressaltando ainda mais a importância de a justificativa do preço ser apresentada
nesse processo. 

2) no Processo de Dispensa nº 270/2012:

 Para proceder à justificativa do preço nesse caso, a TELEBRAS apresentou, na
Nota  Técnica  nº  117/2012,  de  19.6.2012,  comparativo  entre  o  custo  estimado  com  a
construção de uma ETR padrão e o previsto com o compartilhamento da infraestrutura da
GTS,  de  aluguel  estimado  em  R$  4.000,00  (custo  máximo  previsto  pela  TELEBRAS),
demonstrando a vantajosidade pela opção do compartilhamento em relação à construção.

Embora o valor final acordado para o compartilhamento da estrutura ser menor
do que o adotado no estudo (R$ 3.250,00), o comparativo apresentado serve apenas para dar
embasamento à escolha de compartilhar uma ETR, em detrimento de construi-la, portanto
justificativa do preço da locação não foi apresentada, contrariando o art. 26, p. único, III da
Lei 8.666/93.

3) no Processo de Inexigibilidade nº 249/2012 

A  TELEBRAS  requereu  via  e-mail  que  a  futura  contratada  apresentasse
contratos vigentes com outras empresas, cujo objeto fosse semelhante ao que seria contratado
pela entidade. O procedimento adotado consta inclusive na Orientação Normativa AGU nº
17/2009:

“É obrigatória à justificativa de preço na inexigibilidade de licitação,  que
deverá ser realizada mediante a comparação da proposta apresentada com preços praticados
pela futura contratada junto a outros órgãos públicos ou pessoas privadas”.

Entretanto, em resposta a solicitação da TELEBRAS, a PadTec apresentou 4
(quatros) contratos firmados com outros órgãos ou pessoas privadas, em que não é possível
concluir  pela  adequabilidade  dos  preços,  tendo  em  vista  que  a  descrição  dos  itens  nos
contratos apresentados não segue o mesmo padrão do contrato firmado com a TELEBRAS,
dificultando a associação entre os elementos, e não há uma análise comparativa dos valores,
item a item, entre os contratos apresentados.

4) Processo de Inexigibilidade nº 241/2012

Os argumentos referentes à justificativa do preço foram apresentados no Termo
de Referência, descritos nos itens 8.6 e 5.16 da Nota Técnica sem número da Gerência de
Compras e Contrato, de 25.6.2012:

“5.16. Quanto ao preço dos itens a serem adquiridos são inferiores aos preços
unitários apresentados pelo consórcio em 2010, conforme se pode observar (...) 
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8.6. Os preços propostos pelo Consórcio (...)  são compatíveis com os preços
de mercado tendo em vista que por ocasião do pregão nº 08/2010 a proposta foi aceita para
todos os  itens  com pelo melhor lance.  (...)  Participaram da competição e  apresentaram
propostas para os equipamentos (...) as seguintes empresas (...)” (grifos nossos)

Percebe-se, que o procedimento adotado é insuficiente, e não atende ao que
especifica  a  Orientação  Normativa  AGU  nº  17/2009,  transcrita  no  tópico  anterior,  e  ao
dispositivo legal previsto no art. 26, p. único, III da Lei nº 8.666/93.

Assim, em todos os processos mencionados – nº 228/2012 e nº 270/2012 (por
dispensa  de  licitação)  e  nº  249/2012  e  nº  241/2012  (por  inexigibilidade  licitatória)  –,  a
justificativa do preço não foi demonstrada, ou restou insuficiente.
##/Fato##

Causa

Inobservância da legislação aplicável, e das orientações dos órgãos de controle,
no procedimento de contratação direta.
  ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A TELEBRAS na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013 informou:

“A TELEBRAS esta revendo seus normativos internos, de modo a incluir a
indicação, sugerida por esta Controladoria.”
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Reafirma-se o exposto na descrição do fato,  acatando-se a  manifestação da
unidade  pela  revisão  dos  seus  normativos  internos  relacionados  ao  tema,  que  será
acompanhada no âmbito do Plano de Providências Permanente.
 ##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS adote providências para que seja incluída a justificativa
do preço nos processos de contratação direta, de forma dar eficácia ao art. 26, p. único, III da
Lei 8.666/93, observando ainda a Orientação Normativa nº 17/2009 da AGU, nos caso de
inexigibildiade de licitação.

5.2.1.13 CONSTATAÇÃO

Ausência de indicadores para acompanhar os processos de compras e contratações da
UJ, bem como identificar fragilidades na sua gestão.

Fato

Na análise dos controles administrativos referentes às compras e contratações,
quanto à informação e comunicação, foi solicitada à TELEBRAS a apresentação da relação
dos indicadores relativos a esses processos e àqueles utilizados para identificar fragilidades na
sua gestão. Por meio da CT 131/2013/1000, de 21.6.2013, a UJ informou que:

“Os indicadores  foram selecionados por meio do mapeamento de processo
realizado  pela  empresa  Memora  e  serão  implantados  pelo  Sistema Integrado  de  Gestão
previsto para setembro de 2013, são eles:
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(i) Nome do indicador: Percentual das aquisições dentro do prazo

Fórmula:  QP/QA*100,  sendo:  QP=Quantidade  de  aquisições  concluídas
dentro do prazo e QA=total de aquisições.

(ii) Nome do indicador: Prazo médio das aquisições

Fórmula: soma (DA-DR)/QA, sendo: DA=data da assinatura do contrato/ata e
DR=data de recebimento da RMS-QA= Total das aquisições”.

Em que pese a TELEBRAS ter se manifestado sobre os indicadores propostos
no mapeamento de processos da entidade, não foram informados os indicadores utilizados
durante  o  exercício  de  2012  para  acompanhar  os  processos  de  gestão  de  compras  e
contratações,  ou identificar  fragilidades  nessa  gestão,  visto  que  aqueles  citados  na  CT nº
131/2013/1000 ainda não foram implementados.

Por fim, quanto à comunicação, a UJ esclareceu que as ocorrências relativas às
contratações são repassadas à alta administração por meio de despacho emitido pela Gerência
de Compras e Contratos, sendo o mesmo meio utilizado para resposta.
##/Fato##

Causa

Ausência de indicadores implementados relativos aos processos de compras e
contratações.
 ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A UJ, na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013, informou que:

“A TELEBRAS compromete-se  a  implementar  os  indicadores  de  gestão  de
compras e contratações, conferindo, ainda mais, segurança as contratações.

Não é demais ressaltar, a TELEBRAS, empresa em estruturação, esta em fase
de  implantação  do  sistema  automatizado  System  Application  Programming-SAP,  o  qual
suportara todas as atividades de gestão de contratos, regulando de forma mais consistente as
atividades  de aquisições  da Empresa.  Não há dúvidas  de que  este  sistema permitira um
acréscimo qualitativo nas próximas aquisições, elidindo qualquer fragilidade”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Reafirma-se  o  exposto  na  descrição  do  fato,  acatando  a  manifestação  da
unidade pela implementação dos indicadores mencionados, que será acompanhada no âmbito
do Plano de Providências Permanente.
 ##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Que a TELEBRAS implemente os indicadores de gestão de compras e
contratações que possibilitem identificar e mitigar fragilidades dos processos. 

5.2.1.14 INFORMAÇÃO

Análise dos controles administrativos da UJ relativos às licitações, quanto ao ambiente
de controle.

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

L:\SFC\DR\DRCOM\TC-PC\TC-PC 2012\rel-contas-201306249-telebras-00190014733201364

103

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


Fato

Quanto ao ambiente de controle, foram apresentados, além do organograma da
Gerência de Compras, 3 (três) documentos que disciplinam as práticas operacionais e rotinas
relacionadas à gestão de compras e contratações no âmbito da TELEBRAS: a Diretriz nº 229
de 15.8.2011, cujo objetivo é estabelecer critérios para contratação/aquisição de materiais,
obras e serviços; a Diretriz nº 228 de 23.8.2011, que trata do acompanhamento e fiscalização
dos  contratos  administrativos;  e  a  Prática  nº  101  de  28.5.2012,  a  qual  dispõe  sobre  os
procedimentos para contratação e aquisição de materiais e serviços.

A definição da estrutura administrativa e das autoridades responsáveis na área
de  Gestão  de  Compras,  bem  como  suas  respectivas  atribuições,  estão  definidas  no
organograma  apresentado  e  nos  documentos  mencionados.  Ressalva-se,  apenas,  que,  no
organograma,  não  é  possível  diferenciar  as  atribuições  entre  as  áreas  “Gestão  Geral  de
Contratos” e “Contratos (contrato/aditivo/penalidades)”.

No Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108866, exercício de 2010,
foi feita a seguinte recomendação quanto à gestão de compras e contratos: 

“Quando da aprovação da Diretriz de Aquisições e Contratações, observar a
necessidade de que o documento estabeleça que:

• os objetos licitados sejam parcelados no maior número de itens possível;

• o  orçamento  seja  detalhado  conforme  exigências  da  legislação  vigente,  tal  como  LDO,
permitindo a comparação dos preços licitados com as listas de preços oficiais;

• as pesquisas de preços sejam feitas de maneira mais ampla e contemplando o maior número
de fornecedores e fontes possível.”

Essa recomendação foi proposta devido à contratação de itens com sobrepreço
quando da realização do Pregão Eletrônico nº 02/2010.

No  Plano  de  Providências  apresentado  pela  TELEBRAS,  por  meio  da  CT.
174/0111/1000/2012,  de  7.11.2012,  a  Prática  nº  101  foi  apresentada  como  documento
elaborado para atender ao recomendado. 

Entretanto,  em  análise  feita  pela  CGU  na  Nota  Técnica  nº
270/2013/DRCOM/DR/SFC/CGU/PR de 1.2.2013, verificou-se que:

“O documento Prática 101-101-001, de 28.5.2012, não contempla todas as
exigências da recomendação. Vê-se, conforme exposto no seu item 5.2.1.2 – Planejamento da
Contratação,  que  não  se  exige  na  Prática  apresentada  que  os  objetos  licitados  sejam
parcelados no maior número de itens possível, conforme segue transcrito:

‘Elaborar  orçamento  detalhado  em  preços  unitários,  fundamentado  em
pesquisa de mercado;’

Ao mesmo tempo, não foi localizada a exigência de se observar os dizeres da
LDO, mormente quanto à comparação dos preços ofertados com as listas de preços oficiais.”

A CGU reiterou a recomendação,  prorrogando o prazo de atendimento.  Por
meio da CT 140/0111/1000/2013, de 2.7.2012, a TELEBRAS informou que:
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“Em resposta a constatação Nº 18 da Nota Técnica nº 270/2013, datada em
01/02/2013, informamos que o documento Prática 11-101-001, de 28/05/2012 se encontra em
processo de revisão. Encaminhamos, para conhecimento e arquivo, tabela da concorrência
pública  Nº  06/2012,  fundamentando  que  é  observada  a  exigência  da  LDO  quanto  à
comparação dos preços ofertados com as listas de preços oficiais.”

Importante comentar que, em 23.1.2013, foi publicado o Decreto Federal nº
7.892, regulamentando o sistema de registro de preços e revogando o Decreto nº 3.931, de
19.9.2001.  Dessa  forma,  o  item 5.2  da  Prática  nº  101,  que  aborda  esse  tema,  deve  ser
adequado ao novo normativo. 

##/Fato##

5.2.1.15 CONSTATAÇÃO

Ausência de cronograma da implementação da gestão de riscos na área de compras e
contratações

Fato

Em relação à  avaliação de  riscos  e  análise  dos  procedimentos  de  controle,
foram solicitadas as seguintes informações por meio da S.A. 201306249/005:

“ITEM 026 – Quanto à Gestão de Compras e Contratações, especificar:

(a)  Quais  instrumentos/mecanismos  são  utilizados  para  identificar
fragilidades, potenciais de riscos e pontos críticos (em função do objeto, da materialidade,
da entidade e  terceiros  envolvidos,  por  exemplo,  o  contratado no processo de  licitação),
informando qual a respectiva medida de prevenção;

(b) Se há priorização para atividade/procedimento, devido a sua relevância,
criticidade, materialidade, objeto do contrato e qual a rotina utilizada para assegurar que
esta atividade/procedimento seja feita tempestivamente;

(c)  Qual  a  rotina  utilizada  para  assegurar  que  as  providências  sejam
adequadas  e  tempestivas,  quando  forem  identificadas  inconformidades  nas
atividades/procedimentos”.

Em resposta, na CT 131/2013/1000, de 21.6.2013, a TELEBRAS informou:

“57.  Esclarecemos  que  na  TELEBRAS,  a  gestão  do risco  é  dividido  em 4
grandes frentes: (a) risco empresarial, que é tratado no Planejamento Estratégico; (b) Riscos
de Processo, que vem sendo tratado por empresa contratada - Consórcio MEMORA/CPqD -
para o mapeamento de processos de todas as áreas da TELEBRAS; (c) Riscos de Projetos,
conforme  o  tipo  de  projeto  a  empresa  se  organiza  para  estabelecer  um  mecanismo  de
controle dos riscos envolvidos e, por último, (d) o processo de aculturamento contínuo.”

Observamos,  ainda,  que  a  avaliação  do  risco  na  TELEBRAS  vem  sendo
acompanhado em plano de providência, em razão das recomendações exaradas no Relatório
de Auditoria Anual de Contas nº 201108866, exercício 2010, que ainda não foram atendidas.  

Até o presente momento, a última tratativa sobre o assunto está registrada na
Nota Técnica nº 270/2013/DRCOM/DR/SFC/CGU/PR, de 1.2.2013, que apresenta a análise
das providências em andamento na TELEBRAS, relativa à recomendação e ressalta:
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  “Verifica-se que o processo de mapeamento de risco tomou um norte, sendo
necessária  a  apresentação,  referente  a  todas  as  dimensões  agrupadoras,  do  cronograma
geral  para  conclusão  deste  processo  que  visa  gerenciar  e  mitigar  os  riscos  inerentes  a
atividade empresarial da empresa. Desta forma considera-se que a recomendação ainda não
foi atendida.”

Tanto a resposta à solicitação de auditoria mencionada,  quanto ao plano de
providência, tratam da gestão do risco nas diversas aéreas da TELEBRAS, assim, a fim de
limitar a análise à área de compras e contratações, foi solicitado o envio do mapeamento dos
processos relativos a esse tema, realizado pelo Consórcio Memora/CPqD. 

Em resposta,  a  TELEBRAS apresentou,  na  CT nº  170/2013/2000/1000,  de
1.8.2013, 2 (dois) relatórios dos trabalhos realizados pela contratada, relativos ao Contrato nº
38/2012-TB, que tem por objeto:

“Prestação de serviços de modelagem de processos de negócio, capacitação,
fornecimento e implantação de solução para automação de gestão de processos.”

O  primeiro  relatório  data  de  26.9.2012  e  refere-se  ao  “Planejamento  da
Iniciativa  de  Transformação  Organizacional”,  enquanto  o  segundo,  relativo  à
“Documentação de diagramas e de Diagnóstico de Processo”, é de 21.11.2012.

Resumidamente, os relatórios apresentam a identificação, análise e diagnóstico
do processo na situação atual (As Is), e apresentam a proposta do redesenho do processo (To
be).

O  capítulo  2.4,  do  segundo  relatório,  apresenta  a  análise  comparativa  dos
fluxos As Is e To Be:

“O fluxo do processo Adquirir bens e serviços foi redesenhado no intuito de
aperfeiçoá-lo e contemplar os principais pontos de alerta processuais identificados na fase
anterior. Na tabela a seguir são listadas as principais alterações entre os fluxos “As Is” e
“To Be” explicando o objetivo da mudança proposta: 

Alteração Proposta no fluxo Explicação da Alteração

Automação das atividades realizadas 
pelas Gerências  'Fiscal e de Controle' 
e 'Financeira e Orçamentária'

As atividades executadas por estas gerências serão automatizadas pelo 
SAP e não mais necessitarão de intervenção direta

Inclusão de verificação de orçamento 
antes de conclusão da RMS e 
remanejamento eventual de 
orçamento

O SAP não aceita gravação da RMS se não houver orçamento 
disponível. Deve-se fazer a verificação desta disponibilidade. Se não 
houver orçamento disponível, a área demandante deve atuar para 
viabilizar o remanejamento do orçamento, ou desistir da aquisição.

Inclusão de constituição de grupo 
interdisciplinar

O grupo interdisciplinar aporta conhecimento de várias áreas, facilitando
o planejamento da aquisição e evitando problemas em fase futuras do 
processo.

Separação da atividade "Planejar 
aquisição" em "Planejamento e 
detalhamento da aquisição".

O planejamento da aquisição é uma atividade estruturante, beneficiada 
pela contribuição do grupo interdisciplinar, enquanto o detalhamento 
necessita mais de conhecimento técnico. Pela importância do 
planejamento, para evitar problemas futuros e pelo resultado específico 
desta atividade (o PCA), a separação foi feita.

Inclusão de workflow de aprovação 
da RMS

A RMS deve ser aprovada seguindo as alçadas definidas
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Possibilidade de cancelamento da 
RMS

Quando a RMS não for aprovada e a área demandante desistir da 
aquisição, a RMS deverá ser cancelada para liberar o orçamento pré-
empenhado.

Reaprovação da RMS quando valor 
estimado ou sua forma de composição
mudarem

Mudança no valor estimado ou sua forma de composição leva a uma 
reaprovação da RMS, seguindo o mesmo workflow de alçadas de 
aprovação.

As principais mudanças dizem respeito à implantação do SGI, automatizando
atividades  e  impondo  o  atendimento  de  exigências  de  sequencias,  aprovações  e
informações.”

Como  informado  no  relatório  e  observável  na  primeira  linha  do  quadro
anterior,  a  TELEBRAS adquiriu  uma  solução  de  gerenciamento  para  automatização  dos
controles da Gerência de Compras e Contratos.

Além do SAP (System Application Programming),  a  UJ está implantando o
sistema SICOS (Sistema de Controle de Ordem de Serviço), que também atuará na gestão
contratual,  permitindo,  por  exemplo,  o  controle  do  prazo  de  vigência,  termos  aditivos,
quantitativo de itens, entre outras funcionalidades.

Assim, do exposto, verifica-se que o processo de gerenciamento de riscos está
sendo realizado pela empresa contratada. Entretanto, não foi possível identificar em qual fase
se encontra o trabalho e, de igual forma, não é possível afirmar quando as mudanças propostas
serão efetivamente implementadas.

  ##/Fato##

Causa

Ausência de gestão de risco efetivamente implementada na área de compras e
contratações.
  ##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A TELEBRAS na CT 198/1100/2013, de 9.9.2013, informou:

“Como já dito, a TELEBRAS compromete-se a implementar os indicadores de
gestão de compras e contratações, conferindo ainda mais segurança as contratações.

No sentido similar a constatação anterior, enfatiza-se que a implantação do
sistema  automatizado  System  Application  Programming-SAP,  o  qual  suportará  todas  as
atividades  de gestão de contratos,  regulando de forma mais consistente  as atividades  de
aquisições  da  Empresa.  Não  há  dúvidas  de  que  este  sistema  permitirá  um  acréscimo
qualitativo nas próximas aquisições, elidindo qualquer fragilidade”.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Reafirma-se o exposto na descrição do fato, tendo em vista que a manifestação
da unidade  não esclareceu em qual  estágio  se encontra  o processo de  implementação de
gerenciamento de riscos relativo à área de compras e contratações.
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Que  a  TELEBRAS  informe  à  CGU  o  cronograma  previsto  para
implementação da gestão de riscos na área de compras e contratações.

##/Fato##
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##/Fato##
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 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, 
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 1º de 
janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 
definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados 
das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 
auditada. 

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306249, proponho que o encaminhamento das contas 
dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, constantes das folhas 2 a 15 do 
processo, seja pela regularidade, tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade entre os 
fatos apontados e a conduta dos referidos agentes. 

 
Brasília/DF, 27 de setembro de 2013. 

 

Certificado: 201306249 

Unidade Auditada: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRAS 
Exercício: 2012 

Processo: 092/2013 

Município/UF: Brasília/DF 
 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

Relatório: 201306249 
Exercício: 2012 

Processo: 092/2013 

Unidade Auditada: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRAS 

Município/UF: Brasília – DF 

 
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade desta Controladoria-

Geral da União quanto à prestação de contas do exercício de 2012 da Unidade acima referenciada, 
expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes 
relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados 
pela equipe de auditoria. 

Dos trabalhos realizados, foram observados avanços, sobretudo no que se refere a 
políticas públicas de maior repercussão a cargo da entidade. Nesse sentido, destaca-se a 
alavancagem das implantações relacionadas ao Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, com 
a conclusão de 40% da rede planejada, atingindo-se 102% da meta física prevista para o final do 
exercício de referência. Além disso, menciona-se a infraestrutura relacionada à Copa das 
Confederações 2013, que encerrou o exercício com 70% de realização das obras nas 6 (seis) 
cidades-sede. 

Em relação a outras ações, entretanto, alguns entraves influenciaram o alcance dos 
resultados esperados, conforme relatos da UJ. As ações 146Y – “Lançamento de Cabo Oceânico 

para Interconexão Brasil – Europa” e 147C – “Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão 

Brasil – Estados Unidos”, sob a responsabilidade da Telebras, foram particularmente afetadas por 
fatores relacionados a negociações e parcerias ainda em discussão, não tendo sido registrada 
execução físico-financeira durante o exercício. Da mesma forma, a ação 146Z – “Lançamento de 

Satélite de Comunicações” foi impactada por questões relativas à definição de responsabilidades e 
contratação de consultoria especializada, tendo apresentado 0% de execução no relatório de 
gestão. 

As principais constatações evidenciadas no Relatório de Auditoria relacionam-se, 
especialmente, ao fato de os macroprocessos da entidade, tanto finalísticos, quanto de apoio, ainda 
não terem sido plenamente implantados. Com isso, foram identificados lapsos procedimentais na 
gestão analisada, sobretudo no que se refere ao setor de compras e contratações. Destacaram-se 
também oportunidades de aprimoramento da gestão de recursos humanos.  

No âmbito do atendimento às recomendações emitidas por esta Controladoria em 
trabalhos anteriores, ressalta-se o atendimento de algumas providências sugeridas, ao mesmo 
tempo em que persistem pendências na implementação de outras melhorias indicadas. Essas 
recomendações vêm sendo acompanhadas no âmbito do Plano de Providências Permanente – PPP. 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
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Verificaram-se, ainda, ao longo desta auditoria e em outras previamente realizadas, 
fragilidades nos controles internos adotados pela entidade, tendo em vista, principalmente, que a 
sua reativação ocorreu no exercício de 2010. Dessa forma, diversas rotinas, processos e, até 
mesmo, sistemas informatizados encontram-se ainda em fase de definição e implantação, 
permanecendo os controles predominantemente manuais e, portanto, mais susceptíveis a falhas.  

Como boa prática, há que se destacar a elaboração de Planejamento Estratégico 
com revisões anuais, baseado em análise de riscos e alinhado aos objetivos institucionais da 
entidade, que permite uma melhor visão dos principais setores de atuação, no intuito de prevenir a 
ocorrência de imprevistos que afetem o seu desempenho. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 
8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 
IN/TCU/n.º 63/2010 e fundamentado nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa no 
Certificado de Auditoria a respeito da regularidade das contas dos gestores integrantes do rol do 
art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 2 a 15 do Processo, tendo em vista a não 
identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes. 

Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, 
com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

 
Brasília/DF, 27 de setembro de 2013. 

 


