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ATA DA 93ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos oito dias do mês de julho do ano de 2020, às 8h, por videoconferência, reuniram-se,
ordinariamente, os  membros do Comitê de Auditoria da Telecomunicações Brasileiras
S.A. - Telebras. Convocação: na forma do artigo 17 do Regimento Interno do Comitê de
Auditoria - COAUD. [1] - Imobilizado: Este COAUD se reuniu com a senhora Isabela
Aquino Schneider, Gerente de Logística da Telebras, com vista a obter informações a
respeito do contrato de inventário firmado com a empresa Ibieon. O Comitê, inicialmente,
questionou a respeito de eventual data de conclusão para o término dos trabalhos. A
Gerente de Logística indicou que não há data prevista, ainda que 90% do serviço de
inventário já tenha sido concluído. Em seguida, ao ser questionada pelo Comitê sobre a
atualização do andamento das atividades, foi explicitado pela colaboradora que os 10%
faltantes para finalizar o contrato se deve ao levantamento patrimonial dos sites que
encontram-se em áreas da Eletrosul. O atraso desse levantamento se dá em razão da
empresa mencionada dificultar o acesso da Telebras e sua equipe nas dependências da
Eletrosul, o que se agravou com a instalação da pandemia da COVID-19, já que a
Companhia restringiu o atendimento presencial apenas aos casos estritos de emergência.
Ainda, destacou que a Eletrosul requereu como condição a autorizar a inventariação dos
sites a comprovação de propriedade e transferência de posse dos bens pela Telebras, o que
demandou o auxílio da Diretoria Técnico Operacional, que encontrou dificuldades em
atender a demanda da GLOG em entregar as notas fiscais que atestassem essas
comprovações de propriedade. Indicou ainda a Sra. Isabela que, em contrapartida a esses
obstáculos, foi estabelecido contato com a empresa Ibieon para agilizar outras etapas
estipuladas no contrato, como por exemplo, dar início à fase de  conciliação físico-contábil
e saneamento, que consiste em conciliar os equipamentos inventariados com os respectivos
registros contábeis, realizando ajustes e baixas que se fizerem necessários. Foi então
sugerido à Gerente que consulte o Gerente de Contabilidade, Sr. Helder Farias, sobre a
possibilidade de a Telebras começar a providenciar a inclusão das informações já
levantadas no SAP em relação aos inventários realizados, no intuito de cotejar o inventário
físico com os ativos existentes e não existentes, para consolidação das informações
atinentes à realidade da situação patrimonial. Em resposta, Gerente explicou que, ainda
que os serviços estejam sendo adiantados, o contrato não permite entregas parciais, o que
dificulta a implementação da sugestão e também o prosseguimento das atividades, uma vez
que a conclusão do inventário é pré-requisito para os demais serviços. A Gerência de
Logística, de toda forma, comprometeu-se a analisar a possibilidade em conjunto com a
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Gerência de Contabilidade e a própria contratada. Em conclusão ao tema, a gerente Sra.
Isabela indicou que foi enviado um e-mail à Eletrosul no intuito de questionar se há
previsão de acesso aos sites para finalizar o inventário, considerando que a empresa
IBIAEON manifestou a possibilidade de retomada das atividades dentro de 15 dias. Nada
mais havendo a tratar os membros do COAUD encerraram a reunião. Esta ata vai assinada
pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pela Secretária da reunião.

Brasília, 12 de agosto de 2020.
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