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1. RELATÓRIO 

Trata-se de inspeção realizada pela 6a Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, relativa ao período de janeiro a agosto de 2015, na 

Defensoria Pública do Estado (DPE), com vistas a verificar a regularidade das áreas orçamentária, 

financeira e jurídica. Foram identificados como gestores responsáveis a Sra. Vitória Beltrão 

Bandeira (Defensora Pública Geral até 28/02), o Sr. Cleriston Cavalcante de Macêdo (Defensor 

Público Geral a partir de 01/03), e como Diretores Gerais Newton Cezar de Carvalho Couto (até 

28/02), Juliana Roladamilans P. Lopes Silva (de 01/03 a 28/05) e Paulo de Souza Nunes Filho (a 

partir de 29/05). 

O Relatório de Auditoria, com as conclusões da unidade técnica sobre as irregularidades 

observadas, consta às fls. 22/109 (v. 1). Às fls. 110/791 (v. 1 a 4) consta o anexo do relatório que 

contém documentos e ofícios trocados com o órgão auditado para elaboração do Relatório. 

Notificados os gestores (fls. 795/801, v. 4 e 5), são apresentadas as manifestações de fls. 

852/901 (v. 5), subscritas pelo Defensor Público Geral, Cleriston Cavalcante de Macêdo, e pelo 

Diretor Geral, Paulo de Souza Nunes Filho, e os documentos de fls. 820/847 (v. 5) apresentados 
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pelo Defensor Público Geral. 

Encaminhados os autos a este Ministério Público de Contas sugere-se o retorno à auditoria 

para observar os novos argumentos trazidos (Promoção Ministerial de fls. 907/909, v. 5). 

Outras manifestações da DPE são juntadas às fls. 912/923 e 930/943 (v. 5), ambas da 

lavra do Defensor Público Geral Cleriston Cavalcante de Macêdo. 

A 6a CCE, então, coteja as novas informações às fls. 947/968 (v. 5). 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para fins de 

análise e emissão de parecer. 

É, em breves linhas, o relatório, passo a opinar. 

Do relatório de auditoria (fls. 22/109, v. 1) é possível extrair, dentre outras, as seguintes 

irregularidades: 

(i) Identificação de diversas falhas relativas ao controle interno da Defensoria (item 5.1 -

recorrente); 

(ii) Falhas nos controles de saldo contratual (item 5.1.3); 

(iii) Empenho a posteriori, desrespeitando o art. 60 da Lei Federal n° 4.320/1964 (item 5.2.3); 

(iv) Ausência de dados pertinentes à Dispensa n° 28/2015, na publicação do seu resumo, 

desrespeitando o art. 131, §2°, da Lei n° 9.433/2005 (item 5.3.2.1); 

(v) Ausência de cláusula indicativa da unidade, equipe ou adente público que, por parte da DPE, 

faria o acompanhamento e a fiscalização do Termo de Adesão firmado entre a DPE e a 

FAPEX e dos recursos repassados, a forma de acompanhamento e atestação da satisfatória 

realização do seu objeto (item 5.3.5.1); 

(vi) Decurso de tempo excessivo para a retomada dos trabalhos de Sindicância (item 5.3.6.1); 

<vii) Ausência de assinatura da autoridade competente em Portarias que instauraram Sindicâncias 

(item 5.3.6.2) 

A auditoria indicou, no item 5.1.3, que a DPE estava analisando incorretamente o saldo do 

Contrato sem número firmado com a Casa da Moeda. A Defensoria reconheceu a incorreção e 
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concordou com os cálculos feitos pela unidade técnica do TCE e procedeu aos ajustes no 

procedimento administrativo nâo havendo necessidade de novas providências com relação a este 

item. Também quanto ao item 5.3.5.1 a DPE reconhece o erro, edita Portaria definindo o 

responsável, e afirma que novos convênios não conterão a mesma falha. 

Quanto ao item 5.2.3 o gestor, em resposta (fls. 852/901, v. 5), informa que o sistema 

FIPLAN fica indisponível no início do ano sendo impossível, por vontade alheia á Defensoria, a 

realização do empenho na data ideal. 

Sobre o item 5.3.2.1 o gestor simplesmente reconhece a falha e afirma que os resumos de 

dispensa já estão sendo publicados conforme determinação legal. Como a providência somente 

soluciona as ocorrências futuras, cabe à Defensoria identificar o responsável pela publicação 

irregular da Dispensa n° 28/2015 aplicando-lhe, se for o caso, penalidade pela prática do ato em 

desconformidade com a legislação. 

Sobre os itens relativos aos processos de sindicância (itens 5.3.6.1 e 5.3.6.2) a DPE 

reconheceu as falhas e se comprometeu a corrigir os erros nos próximos procedimentos. Nesse 

sentido, cabe recomendação para que as sindicâncias sejam tratadas com a devida celeridade 

bem como sejam devidamente formalizadas. 

No item 6 a auditoria lista as irregularidades identificadas em exercícios anteriores (2014 e 

2013), irregularidades estas que, aparentemente, não repercutiram diretamente no exercício sob 

análise, mas representam desdobramentos da forma como a Defensoria realiza suas 

contratações, especialmente no que se refere ao controle e acompanhamento da execução 

contratual. Excepcionam-se desse contexto os itens 5.2.1 e 5.1 do Relatório de Auditoria, que 

trazem irregularidades indicadas pela auditoria desde o exercício anterior. 

Tendo em vista a diversidade das observações apontadas pela unidade técnica deste 

Tribunal, dividir-se-á a análise das demais irregularidades e justificativas apresentadas pelo gestor 

em tópicos. 

2.1. Processos de pagamento 

A unidade técnica identificou as seguintes irregularidades relacionadas à formalização dos 

processos de pagamento de contratos firmados pela Defensoria: 



(i) Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada (item 5.1.1.a); 

(ii) Ausência de informação sobre o valor da peça inicialmente pactuado (item 5.1,1.b); 

(iii) Não ocorrência de cobrança de multa pelo atraso na entrega dos equipamentos (item 

5.1.1.c) 

(iv) Ausência de deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para alienação de imóvel (item 

5.1.2.a); 

(v) Ausência da certificação da competência dos outorgantes da procuração para alienação do 

imóvel (item 5.1.2.b); 

(vi) Escritura pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do Tabelião e da Defensora 

Pública-Geral (item 5.1.2.c); 

(vii) Divergência da área construída entre os laudos e a escritura pública (item 5.1.2.d); 

(viii)Ausência de apresentação do registro do imóvel, sua contabilização e lançamento no sistema 

de controle de imóveis (item 5.1.2.e). 

A DPE firmou o Contrato n° 36/2011 com a SLA Propaganda Ltda que tem como objeto, 

basicamente, o assessoramento e elaboração de campanhas e objetos publicitários para a 

Defensoria. A auditoria questionou a ausência de exposição de motivos para as despesas 

realizadas com camisas em eventos culturais e religiosos, cartazes e pulseiras de identificação no 

carnaval (item 5.1.1.a). Sob outro aspecto, foi apontada a dificuldade em especificar o valor pago 

pela utilização de fotografia e, em conseqüência, apurar se foi respeitada a cláusula contratual 

que determina o pagamento de metade do valor pela reutilização da mesma imagem (item 

5.1.1.b). 

O órgão respondeu que estava presente nos eventos culturais e religiosos fazendo 

atendimentos, às vezes sob regime de plantão, que as camisetas e cartazes eram relacionados 

aos eventos e buscavam realizar as funções institucionais da Defensoria, tornando-a visível 

perante a sociedade. Informou ainda que, em parceria com conselhos tutelares, as pulseiras 

foram utilizadas para identificação de crianças no carnaval. Quanto à reutilização de imagens 

apresentou os valores pagos na primeira utilização e em decorrência da reutilização, confirmando 

0 respeito aos valores limite impostos. 

Não se nega a importância da Defensoria nem a necessidade de sua confiabilidade 

perante a sociedade. Entretanto, também não se pode negar que as contratações públicas, assim 

como todos os atos administrativos, necessitam de motivação relacionada ao interesse público 

para sua concretização1. As razões para a Defensoria realizar as contratações deve constar do 

1 A Lei n° 9.433/2005 traz em seu art. 3o a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios respeitarem os princípios 
administrativos e, no capítulo destinado ao pregão, apresenta expressamente a exigência de justificativa da contração: 
Art. 113 - Na fase interna ou preparatória do pregão, o servidor responsável pela formalização do processo licitatório 



processo licitatório, além de constituir elemento essencial, a justificativa da licitação colabora para 

identificação das demandas do órgão, delimitação do objeto licitado e elaboração do edital. Da 

mesma forma, é importante que o cumprimento de todas as cláusulas contratuais seja claro, a 

Defensoria deve demonstrar nos autos do procedimento administrativo a regularidade da 

contratação, execução e pagamento, de modo que qualquer um que tenha acesso aos autos 

(inclusive órgãos de controle) identifique as informações. 

Ainda quanto aos processos de pagamento, a auditoria identificou que não foi cobrada 

multa pelo atraso na entrega de equipamentos decorrente do Contrato n° 43/2014 firmado com a 

BSFINFO Informática Ltda ME, bem como não foi identificada justificativa para o atraso (item 

5.1.1.c). A DPE respondeu que a demora não causou prejuízo e que a empresa justificou o atraso, 

por isso não foi cobrada multa. 

Também no caso do item 5.1.1 .c observa-se o descuido da Defensoria na formalização do 

processo, não tendo deixado claro e expresso nos autos os fatos que circundaram a execução e o 

pagamento contratuais e os motivos da Administração para as decisões tomadas (no caso a não 

cobrança de multa). 

A compra do imóvel anteriormente pertencente à empresa ArcelorMittal BioFIorestas Ltda 

também teve alguns problemas na visão da auditoria. Primeiramente, o contrato social exigia 

deliberação colegiada para alienação de imóveis, o que não constava do processo (item 5.1.2.a); 

não havia documentos que confirmasse que os procuradores da empresa que formalizaram o 

negócio possuíam poderes para tanto (item 5.1.2.b); havia apenas cópia da escritura pública sem 

todas as assinaturas necessárias (item 5.1.2.c); foram identificadas divergências nas metragens 

apresentadas, como o valor da venda foi definido a partir do valor do metro quadrado qualquer 

divergência é significativa (item 5.1.2.d); ausência de registro no sistema do imóvel adquirido 

(item 5.1.2.e). 

Também no caso do contrato com a ArcelorMittal a DPE, em resposta, reveíou possuir 

todos os documentos faltantes, mas as informações não constavam do processo. 

Destaque-se que a irregularidade do item 5.1.2.d (divergência de metragem) persiste, a 

DPE pagou por uma área construída, baseando em laudo periciais inclusive, mas a escritura 

pública continua com a metragem desatualizada, contendo área menor. Como ressalta a auditoria, 

a divergência pode trazer prejuízos á DPE, que terá os bens avaliados conforme a documentação 

deverá adotar, sem prejuizo de outras, as seguintes providências: I - justificar a necessidade da contratação; [...] VIII -
instruir o processo com a motivação dos atos especificados nos incisos anteriores e os indispensáveis elementos 
técnicos sobre os quais estiverem apoiados. 
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oficial registrada. Além disso, a correção perante o Cartório de Imóveis pode trazer ônus 

desnecessário para a Defensoria pois as atualizações deveriam ter ocorrido antes da aquisição e 

transferência do bem, possibilitando ao órgão público adquirir um imóvel com documentação 

regular e refletindo perfeitamente a realidade. 

O que se observa das falhas apontadas, em regra, é a Defensoria possuía todos os 

mecanismos para sanar as irregularidades mas não o fez. Diante do exposto, o Ministério Público 

de Contas sugere que seja expedida determinação, com destaque para a possibilidade de 

aplicação de multa em caso de descumprimento: 

(a) para que a Defensoria Pública mantenha atualizados os processos administrativos 

que instrumentalizam contratos e pagamentos, fazendo constar desses procedimentos 

todos os documentos a eles relacionados; 

(b) no sentido de que a Defensoria Pública do Estado sempre traga de forma expressa 

e clara a fundamentação para realização de licitações; 

(c) para que seja imediatamente regularizado o processo de aquisição de imóvel da 

ArcelorMittal BioFIorestas Ltda. 

Diante da incongruência entre a área existente no imóvel adquirido da ArcelorMittal 

BioFIorestas Ltda e aquela constante dos registros públicos, bem como considerando a resposta 

do gestor de que a irregularidade seria sanada, sugere ainda este Parquet que se conceda prazo 

para a DPE apresentar a documentação relativa à correção da metragem. 

2.2. Locação de aparelhos de ar condicionado 

A DPE, por meio dos Contratos n° 82/2013 e n° 27/2014, contratou a empresa Loc Tudo 

Locação e Assistência Técnica Ltda ME para fornecer aparelhos de ar condicionado locados às 

suas unidades. Segundo a auditoria a locação se revelou antieconômica porque representava, no 

início dos contratos, o dobro do valor relativo à aquisição dos aparelhos, tendo o custo ficado 

ainda maior após os reajustes anuais, quando o valor da aquisição passou a representar cerca de 

um quarto do valor da locação (item 5.2.1). 

Ainda segundo a auditoria, embora a DPE tenha afirmado a vantajosidade da contratação 

por conta da distribuição geográfica das unidades da DPE no estado da Bahia além da facilidade 

e agilidade de manutenção (que não são consideradas quando se obtém o valor da aquisição dos 

aparelhos apenas), essas informações não foram contabilizadas e apresentadas como justificativa 



no procedimento administrativo. Outras alegações da gestão foram: a Assembleia Legislativa do 

Estado da Bahia faz a mesma espécie de locação, os preços são compatíveis com os de 

mercado, a auditoria não considerou todas as variáveis envolvendo o bom funcionamento dos 

aparelhos quando afirmou que os contratos são antieconômicos. 

Ressalte-se que o mesmo ponto foi destacado pela auditoria nas contas do exercício 2014 

(TCE/001601/2015). 

Entendemos razoável a alegação do gestor tendo em vista que a análise da vantajosidade 

entre a aquisição e locação desses equipamentos deve abarcar todos os custos inerentes ao bom 

funcionamento dos equipamentos tais como aqueles apontados pelo Diretor Geral. No entanto, 

vale pontuar que a questão abordada pela auditoria diz respeito à ausência de estudos aptos a 

comprovar a vantajosidade da escolha, o que leva à compreensão de que a aferição pelo órgão se 

deu de forma aleatória tendo em vista que não foi utilizado nenhum instrumento capaz de auferir o 

benefício econômico antes de decidir pela locação. 

Em resposta (fls. 856/859 e 930/943, v. 5) a Defensoria informa que desde o final de 2015 

vem fazendo pesquisas para tentar substituir as locações por aquisições de aparelhos e contratos 

de manutenção, mas não tem encontrado interessados. Defende-se informando que outros órgãos 

do estado também alugam seus equipamentos e que o contrato não pode ser abruptamente 

interrompido para não prejudicar o conforto e a qualidade do ambiente de trabalho. 

Após considerar a defesa do gestor, a auditora apresenta cálculos considerando todos os 

elementos que envolveriam o bom funcionamento dos condicionadores de ar (aquisição, inclusive 

com aparelhos reserva para substituição, instalação e manutenção) e ainda assim conclui pela 

maior economicidade da aquisição frente a locação (fls. 955/957, v. 5). A auditoria observa ainda 

que outros contratos da mesma empresa (Loc Tudo Locação e Assistência Técnica Ltda) com 

outros órgãos da Administração estadual (especificamente a PGE, por meio do Contrato n° 

03/2016) tem valores inferiores para os mesmos aparelhos locados no contrato com a DPE (fls. 

958, v. 5). 

Imprescindível reiterar que a crítica às locações não se dirigem simplesmente à forma 

escolhida para obter os condicionadores de ar, mas à ausência de justificativa por parte da DPE 

para os atos praticados. Se a DPE tivesse realizado adequadamente a fundamentação das 

contratações não se discutiria a economicidade no âmbito do Tribunal de Contas. Observa-se que, 

após os pontos levantados pela auditoria do Tribunal de Contas, a DPE tenta identificar outras 

formas de contratação, ocorre que essa análise deveria ter sido feita anteriormente à assinatura 



dos Contratos n° 82/2013 e n° 27/2014 e apresentada como justificativa para a contratação 

realizada. 

Ciente dos prejuízos que podem surgir para os assistidos e para os servidores do órgão 

caso os contratos de locação sejam suspensos, mas buscando preservar o patrimônio e o 

interesse público, este Ministério Público de Contas opina pela determinação para que a 

Defensoria se abstenha de realizar novas contratações com o mesmo objeto ou novos aditivos 

aos contratos de locação de aparelhos de ar condicionado em curso a menos que reste analisada 

e demonstrada a vantajosidade da contratação, sendo possível a penalização do gestor 

responsável pela contratação que não obedeça aos ditames legais. 

2.3. Evento comemorativo do Dia da Defensoria Pública 

Consta nos autos que a Defensoria Pública realizou contratação da Empresa SOE 

Organização de Eventos para a realização de evento comemorativo do Dia da Defensoria Pública. 

Nesse sentido cumpre-nos destacar que alguns aspectos devem ser observados para que se 

declare a legalidade das despesas realizadas com eventos. 

O primeiro requisito imprescindível é aquele atinente a toda e qualquer ação do gestor, 

qual seja, que esta despesa esteja em consonância estrita com a finalidade pública. Vale pontuar 

que estes eventos costumam envolver grandes vultos o que exige uma motivação robusta para o 

ato esse ato que deu origem à despesa, sob pena de vício na origem e conseqüente nulidade do 

ato com responsabilização daqueles que autorizaram a despesa. 

Por fim, ainda que inequivocamente haja uma margem de discricionariedade para o gestor 

no que se refere a realização desses eventos, a doutrina administrativista moderna há muito vem 

pontuando sobre o fato de que essa discricionariedade deve ser avaliada à luz da economicidade. 

Em outras palavras, diante de uma decisão discricionária, o gestor está obrigado a optar pela 

decisão que mais se coadune com a economicidade, aqui considerada sob os seus três aspectos: 

eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, não está o gestor autorizado a adotar, mesmo 

dentro da margem de discricionariedade, medidas antieconômicas. 

O entendimento acima exposto ganha maiores proporções quando o objeto do ato é 

evento comemorativo, como se observa no caso em comento. Em tempos de grave crise 

econômica, é preciso que os gestores adotem posturas econômicas, realizando apenas aquelas 

despesas imprescindíveis ao cumprimento das finalidades institucionais, evitando assim custos 



indevidos e que tragam prejuízos ao erário. 

Conforme apurou a auditoria no item 5.3.2.1, a DPE contratou a SOE Organização de 

Eventos Ltda ME para fornecer o serviço de hospedagem e refeição. Entretanto, no que se refere 

às reservas de hotel em Stella Maris, nem todas as diárias reservadas foram utilizadas e não foi 

feito abatimento proporcional no pagamento, gerando ônus para o Erário de R$39.567,80. Em que 

pese a DPE estar avisada sobre a cobrança mesmo em caso de não ocupação dos quartos, a 

auditoria critica que o órgão não tomou providências para evitar a reserva sem confirmação dos 

servidores ou evitar a ausências após confirmação. 

Os documentos de fls. 820/847 (v. 5) apresentados pela DPE eqüivalem aos de fls. 

549/575 (v. 3) e demonstram as tratativas com alguns hotéis para reserva de quartos e realização 

do evento comemorativo do Dia da Defensoria Pública. Observa-se que outros hotéis também 

previam cobrança de taxa pelo não comparecimento. 

Em sua defesa (fls. 852/901, v. 5) o gestor (a) resgata a informação de que é típico os 

hotéis cobrarem mesmo diante do não comparecimento; (b) defende que "convidar" os defensores 

foi melhor opção que "convocar", como sugerido pela auditoria, tentando justificar como essa 

medida foi mais econômica porque assim a Defensoria deixou de pagar as passagens e as diárias 

aos Defensores presentes, o que proporcionou economia de R$14.800,00; (c) informa que a baixa 

adesão ao evento foi excepcional e imprevisível, decorrente de "disputas internas" pós eleição 

para Defensor Público Geral; (d) aplicar-se-ia ao caso, portanto, a teoria da imprevisão e o valor 

não poderia ser cobrado do gestor; (e) além do não pagamento de diárias e transporte aos 

Defensores do interior, a negociação direta da DPE com os hotéis possibilitou redução no preço 

cobrado por cada quarto, utilização do salão sem custos adicionais (economia de R$3.520,00), 

inclusão de refeição sem alteração da diária (R$60,00 por refeição). 

Segundo o gestor, à época da realização do evento, havia 266 Defensores, foram, então, 

reservados 100 quartos duplos, com possibilidade de ampliação do número de reservas, o que 

atenderia a pelo menos parte dos Defensores, e os Defensores que quiseram usufruir de quarto 

individual arcaram com o pagamento da diferença. Na prática foram 100 quartos reservados e 

apenas 64 utilizados (tabela às fls. 576/578, v. 3). 

Ocorre que quando planejado o evento não se considerou a possibilidade de faltas. Em 

todos os eventos, institucionais ou não, há sempre chance de ausências, logo, não se pode 

presumir que o reduzido quantitativo de Defensores que compareceu ao evento se caracterize 

como caso fortuito ou força maior como alega o gestor. Haveria situação imprevisível se, por 



exemplo, no dia ou às vésperas da confraternização eventos climáticos impedissem viagens do 

interior do estado para a capital, se manifestações populares ou acidentes nas estradas 

impedissem/dificultassem o tráfego, se alguns defensores tivessem súbito aumento no número de 

processos obrigando-os a permanecer trabalhando para cumprir prazos. Nenhuma dessas 

situações ocorreu, simplesmente não houve comparecimento ao evento e o gestor alega que isso 

foi conseqüência do ânimo político aflorado por conta da proximidade das eleições institucionais. 

A DPE poderia ter empregado diversas técnicas para evitar o grande erro de planejamento: 

solicitar a mera confirmação de presença, reservar quartos apenas após a confirmação de cada 

Defensor, vincular responsabilidade para os Defensores que solicitando a reserva não 

comparecessem, negociar com o hotel preços diferenciados para reservas antecipadas e 

reservas/confirmações "de última hora" etc. O que não se pode admitir é a realização de um 

evento de grande porte que pretende abranger todos os Defensores do estado da Bahia sem 

considerar um mínimo de organização, controle e previsibilidade sobre o número de presentes. 

Sob outro aspecto, diferente do que pretende fazer crer o gestor, se tivesse havido 

"convocação" (no lugar de "convite") dos Defensores e fossem pagas as diárias aos presentes 

ainda assim o desperdício de recursos públicos teria sido evitado. Conforme esclarece o próprio 

gestor o valor da diária para os defensores é de R$200,00 e seriam gastos R$14.800,00 para 

pagar todos os presentes, enquanto o gasto com quartos de hotel vazios foi de quase 40 mil reais. 

Claramente a opção por um convite flexível e sem confirmação prévia foi mais custosa ao erário. 

Mesmo que se considere as supostas economias proporcionadas pela negociação feita 

entre a DPE e o hotel (refeições de R$60,00 e aluguel do salão de R$3.520,00), o custo de 

quartos subutilizados foi maior que a economia realizada. Senão vejamos: 64 quartos duplos 

ocupados significam, em tese, 128 Defensores presentes, portanto R$15.360,00 economizados 

em refeições (60 reais x 128 defensores x 2 dias de evento); supondo que a DPE arque com 

custos das refeições e pague a estadia para não pagar as diárias, no total seriam economizados 

R$33.680,00 (R$15.360,00 de refeições, R$14.800,00 pelas diárias, R$3.520,00 decorrente do 

aluguel do salão)2, valor inferior aos R$39.567,80 pagos ao hotel pelos quartos vazios. 

O que se observa, portanto, é que, independente do cenário considerado, a DPE agiu com 

2 Destaque-se que o cálculo foi feito objetivando pura e simplesmente beneficiar a DPE e atingir o maior valor possível 
a ser considerado como "economia", Se considerássemos o cálculo ideal, a economia seria apenas de R$3.520,00 
decorrente da isenção de pagamento pelo aluguel do salão. Se a conta fosse um pouco mais flexível e abrangente, 
a economia seria de apenas R$18.880,00 abrangendo o aluguel do salão e as refeições "incorporadas" ao valor da 
diária. Mas, repita-se: no intuito de tentar visualizar o melhor cenário para a DPE, considerou-se o valor de 
R$33.680,00 em que a Defensoria não apenas pagou a estadia e a alimentação dos defensores como ainda 
"economizou" por não ter pago diárias, ignorando a contradição de se considerar como economia a ausência de 
gastos duplos com alimentação e hospedagem (diária). 



extrema falta de planejamento, o que resultou em gasto excessivo e desnecessário no montante 

de R$39.567,80 que devem ser ressarcidos ao erário. 

2.4. Pregões nas áreas técnicas de informática e segurança 

No item 5.3.1.1 a auditoria listou as seguintes irregularidades relacionadas às aquisições 

realizadas por intermédio dos Pregões Eletrônicos n° 02, 07 e 12/2015: 

(i) Pregão n° 12/2015 para aquisição de pós-garantia para microcomputadores pelo prazo de 24 

meses a contar da assinatura do contrato teve garantia, de fato, por prazo inferior ao 

contratado (item 5.3.1.1.a); 

(ii) Pregão Eletrônico n° 07/2015 para aquisição de equipamentos de rede do tipo Firewall teve 

exigências de compatibilidade com dispositivos de gerência centralizada já existente na DPE 

(marca Fortigate - Fortimanager e FortiAnalyzer-200D) limitando a competição e levando a 

seleção prévia de marca/fornecedor sem embasamento legal, além de criarem condição de 

participação (visita técnica obrigatória) sem fundamento legal (item 5.3.1.1.b); 

(iii) Pregão n° 02/2015 para aquisição de equipamentos de rede do tipo switch exigiu marca 

específica sem apresentar fundamentação para tanto (item 5.3.1.1.c). 

Sobre o item 5.3.1.1.a o gestor informa que o pregão não tinha como objeto a garantia 

pelo prazo de 24 meses, mas a extensão da garantia a partir do momento em que essa se 

encerrasse. Assim, a contagem do prazo seria feita a partir do fim da garantia existente e não da 

assinatura do contrato, tendo havido assistência a alguns equipamentos antes da assinatura do 

contrato que retroagiu para abarcar esses casos. 

Entretanto, o documento do Pregão n° 12/2015 constante das fls. 311/322 (v. 2) não traz 

claramente a situação apresentada pelo gestor (início do prazo da garantia contratada após o fim 

da garantia do fabricante). Assim, cabe à Defensoria providenciar alterações contratuais para que 

as informações constantes do contrato correspondam à realidade, de forma a garantir a prestação 

de serviço pelo período pago e contratado. 

Caso a alteração contratual para adaptação dos períodos de garantia seja impossível por 

violar as previsões do edital ou a legislação vigente, cabe à DPE retirar os computadores aos 

quais não se aplica o contrato firmado e não proceder o pagamento referente a esses 

equipamentos. O que não se pode admitir é a contratação desnecessária de garantia para 

equipamento resguardado pela garantia do fabricante que significa mau uso dos recursos 

públicos. 



Quanto ao item 5.3.1.1.b a auditoria destaca que os produtos de gerência centralizada que 

a DPE buscou preservar estavam no final do contrato. Na prática, a DPE acabou limitando a 

participação para atender uma realidade que poderia ser modificada. Segundo a unidade técnica, 

o cálculo da economicidade deveria ter considerado não apenas a manutenção dos produtos já 

adquiridos, mas a possibilidade de renovação de todo o hardware/software por algo mais 

moderno, seguro e, eventualmente, menos custoso. Ainda no mesmo item, a auditoria reconhece 

a importância de realizar visitas técnicas, mas não acredita que elas devam ser obrigatórias, 

primeiro porque a medida é desnecessária pois o órgão pode fornecer as informações e 

disponibilizar horários para visitas caso o licitante deseje verificar in loco a situação; segundo 

porque a obrigatoriedade gera um custo para o licitante, ainda que pequeno, que pode se 

desinteressar em participar do certame. 

A DPE se defende alegando que: não fez indicação prévia de marca limitando a 

competitividade, apenas buscou soluções de segurança compatíveis com a estrutura já adquirida 

pelo órgão. No que se refere a obrigatoriedade de visita técnica não vislumbra óbice à 

participação de determinadas empresas na licitação tendo em vista que a contratação em questão 

envolve empresas de grande porte que não sofrem prejuízos em realizar uma visita técnica, além 

disso a medida busca revelar a real estrutura da Defensoria evitando alegações posteriores com 

intuito de alterar ou rescindir o contrato. 

Como, dos documentos constantes dos autos, não se pode apurar a economicidade da 

restrição aplicada pela Defensoria em contraponto à limitação à competitividade, é possível 

apenas recomendar que o órgão, em licitações futuras, faça o devido cotejamento entre as 

necessidades da DPE e as limitações impostas ao certame, deixando claras nos procedimentos 

administrativos as fundamentações e conclusões que levaram a elaboração do edital. 

Quanto à obrigatoriedade de visita técnica as alegações do gestor não foram suficientes, a 

nosso sentir, para afastar os apontamentos feitos pela auditoria, razão pela qual se sugere 

determinação para que, em licitações futuras, a Defensoria se abstenha de incluir no edital 

cláusulas que criem exigências desnecessárias para a contratação, em respeito à Lei Estadual de 

Licitações e Contratos (Lei n° 9.433/2005). 

Em relação ao item 5.3.1.1.c a unidade técnica do TCE destaca que a DPE vinculou a 

contratação de hardware com a contratação de serviço e ainda sugere utilização de "requisitos 

técnicos considerados padrão de mercado, a exemplo das RFCs e IETF". O gestor afirma que 
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utilizou a especificação do Comprasnet.ba para elaboração do Pregão n° 02/2015, especificação 

esta que se encontra de acordo com os padrões sugeridos pela auditoria do TCE, não podendo, 

portanto, ter havido irregularidades na seleção pública. 

Do mesmo modo que conclui a auditoria no Relatório de fls. 947/968, o gestor apenas se 

limitou a afirmar que utilizou os critérios indicados pela auditoria, mas nada disse sobre a seleção 

de marca e vinculação de contratação hardware/serviço. 

Diante de todo o exposto é possível concluir, ainda, que a atuação da DPE por diversas 

vezes desrespeita o ordenamento jurídico, especialmente à Lei Estadual n° 9.433/2005 que 

regulamenta a realização de licitações e contratações pelo poder público. Essas irregularidades 

possibilitam penalização pecuniária com fulcro no art. 35, II, da Lei n° 05/91. 

Acerca da multa acima expressa, vale ressaltar que se trata de penalidade de natureza 

bivalente, já que pune e, simultaneamente, previne. Diz-se preventiva a finalidade da sanção na 

medida em que almeja, reprimindo a conduta danosa, evitar a reincidência do gestor no 

comportamento lesivo à administração pública (prevenção especial), bem como coibir/inibir que os 

outros administradores comportem-se de forma igualmente danosa, como fizera o gestor 

penalizado (prevenção geral). Em seu viés pedagógico, certo é que a sanção, desde há muito, 

serve de freio social, mormente àqueles cujo comportamento tenda ao afastamento daquilo que é 

moral e legalmente estabelecido. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, este representante do Ministério Público de Contas OPINA no sentido 

de que: 

a) a Defensoria Pública inicie procedimento administrativo com o intuito de identificar o 

responsável pela publicação irregular da Dispensa n° 28/2015 em Diário Oficial 

(desrespeitando o art. 131, §2°, da Lei n° 9.433/2005), aplicando-lhe, se for o caso, 

penalidade pela prática do ato em desconformidade com a legislação; 

b) se recomende à DPE que trate os processos de sindicância com a devida celeridade, bem 

como formalize-os adequadamente; 

c) seja expedida determinação para que a Defensoria Pública mantenha atualizados os 
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processos administrativos que instrumentalizam contratos e pagamentos, fazendo constar 

desses procedimentos todos os documentos a eles relacionados; 

d) seja expedida determinação para que a Defensoria Pública mantenha atualizados os 

processos administrativos que instrumentalizam contratos e pagamentos, fazendo constar 

desses procedimentos todos os documentos a eles relacionados; 

e) seja expedida determinação para que a Defensoria Pública que, ao realizar eventos 

institucionais, deve apresentar uma motivação robusta que leve em consideração alguns 

requisitos indispensáveis à realização da despesa, quais sejam, o atendimento à finalidade 

pública, a imprescindibilidade do evento para o cumprimento das funções institucionais da 

Defensoria Pública e a análise da referida despesa sob o aspecto da economicidade; 

f) expeça determinação para que seja imediatamente regularizado o processo de aquisição 

de imóvel da ArcelorMittal BioFIorestas Ltda; 

g) se conceda prazo para a DPE apresentar a documentação relativa à correção nos registros 

públicos da metragem do imóvel adquirido da ArcelorMittal BioFIorestas Ltda; 

h) seja determinado à Defensoria que se abstenha de realizar novas contratações com o 

mesmo objeto ou novos aditivos aos contratos de locação de aparelhos de ar condicionado em 

curso a menos que reste analisada e demonstrada a vantajosidade da contratação; 

i) haja ressarcimento ao erário no montante de R$39.567,80 (trinta e nove mil quinhentos 

e sessenta e sete reais e oitenta centavos) por parte do gestor responsável pela Defensoria 

Pública e organizador do evento de confraternização no Dia da Defensoria Pública, o Defensor 

Público Geral, Sr. Cleriston Cavalcante de Macedo, em virtude do prejuízo causado pela falta de 

planejamento, organização e controle no uso dos recursos públicos; 

j) seja expedida recomendação à DPE para providenciar alterações no contrato decorrente do 

Pregão n° 12/2015 para que as informações constantes do contrato correspondam à realidade, 

de forma a garantir a prestação de serviço pelo período pago e contratado; 

k) se recomende ao órgão que, em licitações futuras, faça o devido cotejamento entre as 

necessidades da DPE e as limitações impostas ao certame, deixando claras nos procedimentos 

administrativos as fundamentações e conclusões que levaram a elaboração do edital; 



I) se expeça determinação para que, em licitações futuras, a Defensoria se abstenha de incluir 

no edital cláusulas que criem exigências desnecessárias para a contratação, em respeito à Lei 

Estadual de Licitações e Contratos (Lei n° 9.433/2005); 

m) seja aplicada multa ao gestor responsável pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, 

com fulcro no art. 35, II, da Lei n° 05/91, em virtude das diversas irregularidades verificadas na 

formalização de procedimentos licitatórios e execução de contratos que representaram 

violações ao ordenamento jurídico, especialmente à Lei Estadual n° 9.433/2005; 

n) a presente inspeção seja anexada ao processo de prestação de contas anuais da Defensoria 

Pública do Estado da Bahia do exercício de 2015 (TCE/001124/2016) para que as 

irregularidades aqui identificadas sejam consideradas naquele processo, quando for o caso. 

Registre-se, ainda, a possibilidade de penalização do gestor que descumprir 

determinações impostas pelo Tribunal de Contas e/ou agir em desconformidade ao ordenamento 

jurídico, agravando-se a conduta em casos repetidos e já notificados por esta Corte de Contas. 

É o parecer. 

Salvador, 14 de dezembro de 2016. 

MARCEL SIQUEIRA SANTOS 

Procurador do Ministério Público de Contas 
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