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1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

Natureza: 
Ordem de Serviço: 
Exercício: 

Prestação de Contas de Ordenador de Despesa 
SGA n° 124/2015 
01/01 a 31/08/2015 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO 

Denominação: 
Finalidade: 

Endereço: 

Telefone: 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE/BA 
Assegurar o acesso â justiça aos cidadãos que dela 
necessitam, através da assistência e orientação judicial e 
extrajudicial, integral e gratuita. 
Av Ulisses Guimarães, n° 3386, Ed. MultiCab, CAB, 
Sussuarana, Salvador/BA, CEP: 41.830-001 
(71)3117- 9009/3117-9005 

Titular: 
Cargo: 
Período 
Endereço: 

Telefone/Fax: 
E-mail: 

Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensor Pública Geral 
A partir de 01/03/2015 
Rua Professor Alfredo Rocha, n. 003, Apto 903, Vila Laura, 
Salvador/BA, CEP: 40.270 - 000 
(71)99600-4110 
cleriston.macedo@defensoria. ba.aov.br 

Denominação: 
Titular: 
Período 
Endereço: 

Telefone/Fax: 
E-mail: 

Diretoria Geral 
Paulo de Souza Nunes Filho 
A partir de 29/05/2015 
Av Anita Garibaldi, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 40.000-
000 
(71) 98833-9569 
paulo.nunes@defensoria.ba.qov.br 

3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Em conformidade com as Resoluções nos 12/1993, 230/2014 e 192/2014 deste Tribunal de 
Contas, em cumprimento à Programação Anual aprovada e de acordo com a Ordem de 
Serviço n° 124/2015, expedida pela 6a Coordenadoria de Controle Externo, foi realizado o 
planejamento da auditoria das contas da Defensoria Pública do Estado da Bahia -
DPE/BA, relativas ao período de 01/01 a 31/08/2015. 

Na fixação da amostra para exame in loco, foram considerados os seguintes aspectos: 
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a) resultado da análise sumária dos dados compilados do sistema Mirante; 
b) relação entre as horas de auditoria necessárias para os exames e a disponibilidade 

de pessoal da CCE; 
c) existência de denúncias autuadas, queixas formuladas à Ouvidoria, achados da 

auditoria interna e fatos noticiados pela mídia; e 
d) outras situações circunstanciais consideradas relevantes. 

O trabalho teve por objetivo a coleta e análise de informações que permitiram a seleção 
das áreas e definição de escopo a serem auditadas, na perspectiva de fundamentar o 
opinativo sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, o cumprimento das 
disposições legais pertinentes e a fidedignidade das informações apresentadas no 
processo de prestação de contas. 

4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO 

O planejamento da auditoria teve como escopo a avaliação preliminar da instituição, com 
o intuito de conhecer a organização, assim como a legislação aplicável, os sistemas, 
programas, projetos e atividades governamentais, no que se refere aos aspectos 
orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais. 

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com a metodologia indicada no Manual de 
Auditoria deste Tribunal e em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental 
(NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro. 

Os principais procedimentos aplicados foram: 

a) análise de dados obtidos a partir de consultas ao processo de contas, ao Sistema 
Mirante, relatórios de auditorias anteriores (SGA), decisões deste TCE (Prolnfo), 
Sistemas Corporativos da Administração Pública Estadual (FIPLAN, FIPLAN Gerencial, dentre 
outros), denúncias autuadas, queixas formuladas à Ouvidoria, fatos noticiados pela mídia e 
outras situações circunstanciais consideradas relevantes; 

b) seleção das áreas para exame; e 

c) determinação do tamanho da amostra. 

Para selecionar as áreas e definir o tamanho da amostra foram adotados os critérios de 
materialidade (volume de recursos envolvidos), relevância (aspecto ou fato importante para o 
alcance dos objetivos ainda que nâo seja material ou economicamente significativo) e risco 
(possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos das unidades gestoras). 

Principais fontes de critério utilizadas: 

• Constituições Federal e Estadual; 
• Lei Federal n.° 4.320/64 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
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Distrito Federal; 
• Lei Federal n.° 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; 
• Lei Complementar Federal n.° 101/00 - Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 
• Lei Complementar Estadual n.° 005/91 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado Bahia; 
• Lei Estadual n.° 2.322/66 - Disciplina a administração financeira, patrimonial e de 

material do Estado; 
• Lei Estadual n.° 9.433/05 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes 
do Estado da Bahia; 

• Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA); 

• Resolução Regimental n.° 012/93 - Normas de procedimento para o Controle 
Externo da Administração Pública; 

• Resolução n° 111/2013, Plano Estratégico deste Tribunal para o quadriênio 2014-
2017; 

• Resolução n° 230/2014, Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia para o exercício de 2015; 

• Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
• Regulamentos, normas e regimentos pertinentes ao órgão auditado; 
• Relatórios de auditorias anteriores realizadas pelo TCE/BA; 
• Relatórios gerenciais quanto ao planos, projetos e atividades e relatórios de órgãos 

de controle interno; e 
• Informações disponíveis nos sistemas corporativos do Estado e na internet. 

No transcurso do planejamento da auditoria não foram impostas limitações no tocante ao 
levantamento de informações, ao escopo e ao método utilizado nos trabalhos. 

5 FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Não haverá análise da formalização do processo de prestação de contas, pois esta 
auditoria ocorrerá concomitantemente ao exercício sob exame. 

6 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIAS E 
FINANCEIRAS 

6.1 Estrutura administrativa 

A Defensoria Pública do Estado da Bahia foi criada pela Lei Estadual n° 4.856/1985, tendo 
como missão precípua assegurar o acesso à justiça aos cidadãos que dela necessitam, 
através da assistência e orientação judicial e extrajudicial, gratuita e integral. 

Com o advento da Lei Complementar Estadual n° 26, de 28/06/2006, publicada em 
29/06/2006, a DPE passou a se constituir num órgão com autonomia funcional e 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, N° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 5 



tc&geprq 

•pg.q? 

6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A- Planejamento de Audito ri a 

administrativa, devendo prestar suas contas separadamente. 

A Defensoria Pública do Estado tem a seguinte estrutura organizacional: 

I. Órgãos de Administração Superior; 
II. Órgãos de Execução; 

III. Órgãos Auxiliares. 

São Órgãos de Administração Superior da Defensoria Pública: 

I. o Defensor Público-Geral; 
II. o Gabinete do Defensor Público-Geral; 
III. o Conselho Superior da Defensoria Pública; 
IV. a Corregedoria Geral da Defensoria Pública. 

São Órgãos de Execução da Defensoria Pública: 

I. a Coordenadoria das Defensorias Públicas Especializadas; 
II. a Coordenadoria das Defensorias Públicas Regionais; 
III. as Defensorias Públicas Especializadas; 
IV. as Defensorias Públicas Regionais; 
V. os Defensores Públicos. 

São Órgãos Auxiliares da Defensoria Pública: 

I. a Diretoria Geral; 
II. a Escola Superior da Defensoria Pública; 
III. a Ouvidoria; 

IV. os Centros de Atendimento Multidiscipíinar. 

6.2 Controle interno 
Estão a cargo da Diretoria Geral (DG) a execução das atividades de administração gerai, 
modernização administrativa, informática, financeira e de contabilidade, de planejamento, 
programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação de estudos e análises,. 

O artigo 72 da Lei Complementar n° 26, de 28/06/2006, estabelece que as competências 
da Diretoria Geral e das unidades que a compõem serão fixadas em Regimento Interno. A 
auditoria do exercício de 2013 relatou que o citado Regimento encontrava-se em 
elaboração, limitando a auditoria de ter uma melhor compreensão das funcionalidades 
deste órgão auxiliar da DPE. 

Na auditoria do exercício anterior, buscou-se verificar se houve a conclusão da 
elaboração do Regimento Interno da DPE, mediante a Solicitação SGA N° 004RB/2015, 
de 09/03/2015, a fim de que se pudesse obter uma melhor compreensão das 
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funcionalidades da DG. Em atendimento a referida solicitação, a Diretora Interina, por 
meio do Ofício N° DPE/DG N° 011/2015, de 10/03/2015, informou o que segue: 

Em atenção ao quanto requerido no bojo da Solicitação N° 04RB/2015, vimos 
informar que deixamos de apresentar cópia do Requerimento Interno desta 
Instituição, uma vez que o mesmo se encontra em elaboração, em decorrência de 
assunção do Defensor Público Geral, biênio 2015/2017, minuta de referido 
expediente ainda não fora disponibilizada para atual administração superior 

A Auditoria destacou que da justificativa apresentada pela Diretora Interina verificava que 
ainda não havia concluído a elaboração do Regimento Interno da unidade, 
impossibilitando a Auditoria, à época, obtivesse uma melhor compreensão das 
funcionalidades da DG. 

Nas auditorias dos exercícios de 2010 a 2013 foram detectadas deficiências de controle 
interno inerente às áreas contábil, financeira, administrativa e jurídica que evidenciaram a 
fragilidade na aplicação dos procedimentos técnicos de controlar, fiscalizar, examinar, 
verificar, observar, inspecionar, acompanhar as transações que geram despesas públicas. 

Naquela oportunidade, concluiu-se que a DPE carecia de aprovação e implantação de 
seu Plano de Cargos e Vencimentos, de realização de concurso público para seu quadro 
administrativo, de revisão e fortalecimento de seus quadros e de capacitação técnica de 
seus profissionais para que possam realizar, de forma satisfatória, suas atividades 
rotineiras e regimentais, incluindo o planejamento dos procedimentos administrativos com 
repercussão financeira, recaindo nos controles de acompanhamento e execução de 
serviços contratados, todos não muito eficazes, cujas irregularidades despontam-se em 
procedimentos elementares, cujas evidências foram então relatadas. 

Na Auditoria do exercício de 2014, requereu-se, por meio da Solicitação SGA 
N° 008RB/2015, de 16/03/2015, informação acerca da situação atual e as providências 
adotadas relativas â aprovação e à implantação de seu Plano de Cargos e Vencimentos e 
da realização de concurso público para o quadro administrativo da DPE. Mediante o 
Ofício DPE/DG N° 015/2015, de 20/03/2015, a Diretora Geral Interina prestou a seguinte 
informação: 

Concernente requestado no bojo da Solicitação N° 08RB/2015, acerca da situação 
atual do projeto de Lei - PL/20.903/2014, que institui o Grupo Operacional 
Serviços de Apoio Técnico Administrativo da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia, integrado pelos Cargos de Analista Técnico e Assistente Técnico 
Administrativo, vimos informar a V. Sa. que o mesmo se encontra em trâmite junto 
à Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa Estadual, 
consoante anexo. 

Concluiu a Auditoria que o plano de cargos e salários não havia sido aprovado, 
encontrando-se em trâmite na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), ainda sem 
previsão de votação. Acrescentou, também, que havia sido juntado a resposta documento 
de consulta do processo, evidenciando que o mesmo fora encaminhado á Comissão de 
Constituição e Justiça da ALBA em 12/02/2015. 
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A Auditoria enfatizou, ainda, que este fora um dos pontos levantados pela Auditoria 
Operacional no Programa 166 - Acesso à Justiça Integral e Gratuita do Plano Plurianual -
PPA 2012/2015, culminando na publicação da Resolução N° 064/2015, por força da 
apreciação do Processo N° TCE/009927/2014 pelo Tribunal Pleno, que impôs prazo ao 
Governo do Estado da Bahia e a própria DPE/BA para elaboração e apresentação de 
Plano de Ação com vistas ao cumprimento do PPA e, em última instância, a finalidade 
constitucional de garantir a todo cidadão o amplo direito de acesso â justiça (item 6.1.2 do 
relatório de Auditoria do exercício de 2015). 

Ressalte-se, ainda, que a Auditoria do exercício de 2014 destacou que a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia demonstrava dificuldades em relação ao seu gerenciamento 
em virtude de ainda não ter elaborado e aprovado instrumentos essenciais a 
administração de qualquer instituição moderna, para melhor gerir os recursos públicos 
que lhes forem confiados apesar de ter conquistado sua autonomia plena (administrativa, 
orçamentária e financeira) há quase 10 (dez) anos, com o advento da Lei Complementar 
N° 26, de 28/06/2006. 

Destarte, em razão dos fatos então elencados, esta auditoria verificará a situação dos 
mecanismos de controles internos adotados pela Defensoria no exercício de 2015. 

6.3 Área contábil, orçamentária e financeira 

1 - Orçamento 

No orçamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia para o exercício de 2015 foram 
consignados, inicialmente, para a Diretoria Geral - DG e para o Fundo de Assistência 
Judiciária da Defensoria Pública - FAJ, o valor de R$152.909.000,00, que após 
suplementações e anulações, resultou em créditos orçamentárias no montante de 
R$156.952.472,11, ou seja, um acréscimo de 2,64%. Deste valor foram pagos, no período 
de janeiro a agosto de 2015, o valor de R$91.175.302,65, representando 58,09% do 
orçado atual. 

A Defensoria desempenha suas atividades por meio da Função: 03 - Essencial à Justiça 
e 10 - Saúde, consoante os objetivos fundamentais do Estado, e nas subfunções 
indicadas na tabela seguinte: 

TABELA 01 - Execução Orçamentária por função e subfunção - Jan a Ago 2015 Em R$ 
Função Subfunção Orçado Inicial Orçado Atual Pago 

5.50.50101 Diretoria Geral 
03 - Essencial à 
Justiça 

092 - Representação Judicial e 
Extrajudicial 

1.625.000,00 1.550.093,00 1.066.949,13 

122 - Administração Geral 141.509.000,00 145.557.472,11 85.759.251,32 
126-Tecnologia da Informação 3.788.000,00 3.807.907,00 2.209.423,54 
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131 - Comunicação Social 975.000,00 875.000,00 478.385,08 
331 - Proteção e Benefícios ao 
Trabalhador 

3.550.000,00 3.700.000,00 1.271.943,20 

10. Saúde 302 - Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

370.000,00 370.000,00 184.999,88 

5.50.50601 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública 
03 - Essencial à 
Justiça 

128 - Formação de Recursos 
Humanos 

1.092.000,00 1.092.000,00 204.350,50 

l TOTAL 152.909.000,00 156.952.472,11 91.175.302,65j 
Fonte: FIPLAN Gerencial 

Nas áreas orçamentária e financeira serão verificadas a regularidade e a legalidade das 
despesas executadas no período de janeiro a agosto de 2015. Os critérios utilizados para 
a escolha dos credores basearam-se na materialidade, relevância e nos achados de 
auditorias anteriores. 

2 - Detalhamento da Despesa por Natureza 

A execução orçamentária, no período de janeiro a agosto de 2015, na DG e no FAJ 
resultou no empenho de despesas no montante de R$107.661.782,06 e R$372.358,06, 
respectivamente, totalizando o valor de R$108.034.140,12. No período sob exame, foram 
realizados pagamentos nos valores de R$90.970.952,15 na DG e R$204.350,50 no FAJ, 
resultando no valor total de R$91.175.302,65, conforme demostrado na tabela a seguir: 

TABELA 02 - Des pesa das Unidades Gestoras da DPE Em R$ 
r 1 

1 Código Descrição Empenhado Pago j 
5.50.50101.0001 Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora 107.661.782,06 90.970.952,15 

5.50.50601.0001 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia - Executora 

372.358,06 204.350,50 

TOTAL 108.034.140,12 91.175.302,65] 
Fonte: FIPLAN Gerencial 

A tabela a seguir demonstra o perfil da execução orçamentária da DPE, por elemento de 
despesa: 

TABELA 03 - Execução Orçamentária por Elemento de Despesa - Jan a Ago 2015 Em R$ 
f Código 

í 

Descrição Empenhado Pago j 
i 

5.50.50101.0001 Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora 107.661.782,06 90.970.952,15 

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.936.440,07 56.136.440,07 

13 Obrigações Patronais 11.680.134,51 10.100.134,51 

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.315.004,68 6.639.768,53 

16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.181.506,99 3.711.506.99 

4 Contratação por Tempo Determinado 4.245.425,87 3.675.425,87 

37 Locação de Mâo-de-Obra 6.064.881,67 3.649.122,40 
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36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.626.533,66 3.043.776,13 

46 Auxllio-Alimentaçâo 1.273.548,49 1.017.548,49 

52 Equipamento e Material Permanente 937.635,78 917.771,75 

61 Aquisição de Imóveis 635.000,00 635.000,00 

33 Passagens e Despesas com Locomoção 323.855,27 262.994,11 

49 Auxllio-Transporte 254.394,71 254.394,71 

30 Material de Consumo 390.123,49 200.615,03 

41 Contribuições 215.833,21 184.999,88 

92 Despesas de Exercícios Anteriores 213.779,62 184.424,64 

14 Diárias Civil 121.660,60 113.505,60 

47 Obrigações Tributárias e Contributivas 107.029,99 107.029,99 

51 Obras e Instalações 106.721,25 106.721,25 

93 Indenizações e Restituições 20.931,61 20.931,61 

8 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 11.340,59 8.840,59 

^Código Descrição Empenhado Pago J 

5.50.50601.000 
1 

Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia - Executora 

372.358,06 204.350,50 

I 
14 Diárias Civil 109.650,50 95.850,50 

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 131.999,39 54.793,24 

33 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00 25.374,59 

93 Indenizações e Restituições 18.524,20 18.524,20 

92 Despesas de Exercícios Anteriores 6.760,97 6.760,97 

36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.840,00 1.400,00 

30 Material de Consumo 2.015,00 1.367,00 

47 Obrigações; Tributárias e Contributivas 568,00 280,00 

r • • - TOTAL 108.034.140,12 91.175.302,65j 

Fonte: FIPLAN Gerencial 

Do valor total de R$91.175.302,65 pago pela DPE até 31/08/2015, R$74.904.291,23 são 
referentes às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (incluindo as despesas com 
auxílio-transporte e auxílio-alimentação), que corresponde 82,15% do valor total das 
despesas pagas. Segue, abaixo, a tabela com o demonstrativo das despesas com 
Pessoal e Encargos, no período de janeiro a agosto de 2015: 

TABELA 04 - Despesa com Pessoal e Encargos - Jan a Ago/2015 Em R$ 
| Código Descrição Empenhado Pago j 

[5.50.50101.0001 - Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora | 
11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.936.440,07 56.136.440,07 

13 Obrigações Patronais 11.680.134,51 10.100.134,51 

16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.181.506,99 3.711.506,99 
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4 Contratação por Tempo Determinado 4.245.425,87 3.675.425,87 
46 Auxilio-Alimentaçáo 1.273.548,49 1.017.548,49 

49 Auxílio-Transporte 254.394,71 254.394,71 
8 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 11.340,59 8.840,59 

i TOTAL 85.582.791,23 74.904.291,23] 
Fonte: FIPLAN Gerencial 

Da despesa paga no período sob exame no montante de R$16.066.660,92, (excluídas as 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$74.904.291,23 e do FAJ, no 
valor de R$204.350,50), selecionou-se como amostra o valor de R$3.279.127,50, 
correspondentes a 19,56%. 

6.4 Licitações, dispensas e inexigibilidades 

6.4.1 Licitações 

Conforme planilhas encaminhadas pela Defensoria, no período de janeiro a agosto de 
2015, foram homologados 13 procedimentos licitatórios, no valor total de R$1.529.543,46. 
A tabela a seguir demonstra as licitações realizadas por modalidade: 

TABELA 05 - Licitações por modalidade Em R$ 

I Modalidade Valor Licitado Quantidade l 
Pregão Eletrônico 1.529.543,46 13 

l Total 1.529.543,46 13 I 
Fonte: Planilha informativa da DPE 

As licitações foram selecionadas para exame de acordo com o critério de materialidade. A 
tabela abaixo indica a amostra para análise: 

t Modalidade Credor Valor Licitado I 
Pregão Eletrônico n°07/2015 Centro de Pesquisas em Informática Ltda. 389.500,00 
Pregão Eletrônico n°12/2015 CHiPCIA Informática Ltda. 314.599,20 

l Total 704.099,20 l 

A amostra, no valor de R$704.099,20, representa 46% do total licitado no período 
inspecionado. 

Em relação aos processos indicados na tabela abaixo, será verificado, com o auxílio de 
técnicos do CEDASC, se os preços contratados estão em conformidade com os 
praticados no mercado. 

TABELA 05.1.1 - Verificação de preços Em R$ 

\ Modalidade Objeto Credor Valor Licitado I 
Pregão Eletrônico Aquisição de 20 switches Comdados Com. Serv. Eletrônicos Ltda. 269.100,00 
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n°02/2015 

Pregão Eletrônico 
n°07/2015 

Aquisição de sistema de segurança de 
rede com 02 hardwares, com 

instalação de rede lógica Centro de Pesquisas em Informática Ltda. 389.500,00 

Pregão Eletrônico 
n°12/2015 

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de pós-

garantia Chipcia Informática Ltda. 314.599.20 
Total 973.199,20 

6.4.2 Dispensas 

Foi Informada a realização de 21 dispensas de licitação tendo a DPE como unidade 
orçamentária, no valor de R$594.137,00, e de 07 dispensas, tendo o Fundo de 
Assistência Jurídica como unidade orçamentária, no valor de R$20.658,90, com 
fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual n° 9.433/05, conforme discriminado 
na tabela a seguir: 

TABELA 06 - Dispensas Em R$ 
Unidade 

orçamentária Fundamento legal Valor Quantidade 

DPE Art 24, II, Lei 8.666/93 e art. 59, II, Lei 9.433/03 42.840,77 17 
DPE Art. 24, X, Lei 8.666/93 e art.59, VII, Lei 9.433/03 496.809,09 02 
DPE Art. 24, IV, Lei 8.666/93 e art. 59, IV, Lei 9.433/03 4.029,64 01 
DPE Art. 59, Inciso XII, Lei 9.433/05 50.457,50 01 

FAJ 
Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93 e art.59, II, Lei 
9.433/05 20.658,90 07 

Total 614.795,90 28 
Fonte: Planilha informativa da DPE 

Para o exame, foi selecionada a dispensa de valor mais representativo, conforme indicado 
na seguinte tabela: 

TABELA 06.1 - Amostra de Dispensas Em R$ 
í Fundamento legal Credor Valor 

Art. 24, X da Lei 8.666/93 e Paulo Emanuel de Souza Aquino e João Paulo 
art. 59, VII da Lei 9.433/05 de Souza Aquino 446.342,40 

Total 446.342,40! 

A amostra, no valor de R$ 446.342,40 representa 72,60% do total realizado, no período 
sob exame. 

6.4.3 Inexigibilidades 

Conforme planilha da DPE, foram formalizadas 10 inexigibilidades de licitação no período 
inspecionado, no valor total de R$64.223,00, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 
e Lei Estadual n° 9.433/05, discriminadas na tabela a seguir: 

TABELA 07 - Inexigibilidades Em R$ 
Unidade 

orçamentária Fundamento legal Valor Quantidade 
Art. 25, II, c/c art. 13,VI da Lei 8.666/93 e art.60, 

FAJ II, c/c art. 23, VI da Lei 9.433/05 14.062,00 05 
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FAJ 
Art. 25 da Lei 8.666/93 e art. 60, 1!, c/c art. 23, 
VI da Lei 9.433/05 18.368,00 02 

FAJ 
Art. 25, 1 da Lei 8.666/93 e art. 60, 1 da Lei 
9.433/05 2.093,00 02 

FAJe Art. 25, II, c/c art. 13.VI da Lei 8.666/93 e 
art.60,ll, c/c art.23,VI da Lei 9.433/05 

27.000,00 
DPE 

Art. 25, II, c/c art. 13.VI da Lei 8.666/93 e 
art.60,ll, c/c art.23,VI da Lei 9.433/05 2.700,00 01 

64.223,00 10 
Fonte: Planilha informativa da OPE 

Para exame, foram selecionados os procedimentos com valores mais significativos, 
representando 66,12% do total realizado, conforme tabela a seguir: 

TABELA 7.1 - Amostra das Inexigibilidades Em R$ 
Unidade 

orçamentária Objeto Fundamento legal Valor 
FAJe Pagamento de 22 inscrições no 

XXI Seminário internacional de 
Ciências Criminais 

Art. 25, II, c/c art. 13,VI da Lei 8.666/93 e 
art.60.ll, c/c art.23,VI da Lei 9.433/05 

27.000,00 

DPE 

Pagamento de 22 inscrições no 
XXI Seminário internacional de 
Ciências Criminais 

Art. 25, II, c/c art. 13,VI da Lei 8.666/93 e 
art.60.ll, c/c art.23,VI da Lei 9.433/05 2.700,00 

FAJ 

Pagamento de 02 inscrições para 
Defensores Públicos, no Curso 
de Pós-Graduaçâo à Distância. 

Art. 25 da Lei 8.666/93 e art. 60, II, c/c art. 
23, VI da Lei 9.433/05 12.768,00 

Total 42.468,00 

6.5 Contratos 

Segundo informa o demonstrativo apresentado, no período examinado, estavam vigentes 
120 contratos, perfazendo um desembolso de R$11.855.415,22. Destes, 09 contratos, 
com desembolso total de R$779.479,76, foram firmados no próprio exercício. 

A princípio, foram selecionados para exame 06 contratos, segundo os critérios de maior 
desembolso no período e relevância do objeto, podendo ser ampliado o escopo durante 
os trabalhos em campo. A tabela seguinte discrimina a amostra: 

TABELA 08 - Amostra de Contratos _ _ Em R$ 
| N° do Contrato Objeto Credor Desembolso no Período 1 

de Jan a Ago de 2015 J 

S/n° Prestação de serviço dede 
personalização e fornecimento de 
conjuntos de identificação funcional 

CASA DA MOEDA DO BRASIL 7.155,36 

08/2014 Promoção, organização e 
coordenação dos eventos a serem 
realizados pela DPE 

FÓRUM EVENTOS EIRELI 274.784,44 

45/2013 Prestação de serviços de 
hospedagem com fornecimento de 
refeições para a DPE, no município de 
Salvador 

SOE ORGANIZACAO D6 EVENTOS 
LTDA-ME 

112.319,57 

08/2015 Aquisição de sistema de segurança de 
rede, composto de 02 hardwares, tipo 
appliance e software 

CENTRO DE PESQUISAS EM 
INFORMÁTICA EIRELI 

380.000,00 

28/2014 Prestação de serviços de copa e 
cozinha 

VÉRTICE SERVIÇOS LTDA. 381.083,82 

46/2014 Contratação de empresa de 
engenharia para execução das obras 
de reforma no imóvel para 

CHS CONSTRUTORA LTDA. 243.218,93 
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implantação da Unidade da DPE, no 
Município de Camaçari. 

09/2015 Aluguel de imóvel no Município Lauro 
de Freitas para funcionamento da 
Defensoria Pública 

PAULO EMANUEL DE SOUZA 
AQUINO E JOÃO PAULO DE SOUZA 
AQUINO 

22.797,04 

Total 1.421.359,16 

A amostra, no valor de R$ 1.421.359,16, representa 11,98% do total desembolsado no 
período sob exame. 

6.6 Convênios e instrumentos congêneres 

No período inspecionado encontravam-se em vigência 44 instrumentos relacionados a 
seguir, com o desembolso de R$ 40.824,00. 

TABELA 9 - Convênios e instrumentos congêneres 
| Tipo Quantidade 

Cooperação Técnica e Administrativa 06 

Cooperação Técnica ínterinstitutional 01 

Concessão de estágio 12 

Termos de Adesão 03 

Termo de Cooperação 04 

Termos de Cooperação Técnica 07 

Termo de Comodato 01 

Protocolo de Intenções 01 

Cessão de uso 02 

Convênio 04 

Termo de Parceria 01 

Cessão de uso de bens móveis 01 

Acordo de cooperação técnica 01 

Total 44 
Fonte: Planilha Informativa da DPE 

De acordo com os critérios de materialidade e relevância do objeto, foram selecionados 
para exame 03 instrumentos, conforme indicado na tabela abaixo. 

TABELA 9.1 - Instrumentos selecionados 
Tipo Objeto Convenente Vigência Desembolso no 

período 
R$ 

S/N° 

Termo de Cooperação 
Técnica 

Estabelecer a 
cooperação técnica entre 
os participes, visando a 
realização de estudos 
técnicos (Relatório 
antropológico, cadastro 
físico e social e Pesquisa 
Arqueológica) 

Concessionária 
Bahia Norte 10/08/2015 

a 

16/11/2015 

Não houve 

27/2013 Convênio Gerenciamento do 
abastecimento da frota 
de veículos, nos 

Secretaria da 
Administração do 
Estado da Bahia 

01/01/2014 

a 
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Municípios abrangidos 
por contratos firmados 
pela convenente 

01/01/2016 
Não houve 

S/N° Termo de Adesão Cooperação técnica entre 
parceiros para uso da 
remessa (Rede 
Metropolitana de 
Salvador) através da 
infraestrutura de 
conectividade â rede 
acadêmica 

Fundação de Apoio 
à Pesquisa e 

Extensão 

06/02/2014 

a 

06/01/2019 

40.624,00 

6.7 Sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

De acordo com o demonstrativo apresentado, no período de janeiro a agosto de 2015 
haviam, no Órgão, 15 processos de Sindicância, estando 09 concluídas e 06 em 
tramitação. 

Das concluídas, 02 foram selecionadas para exame, conforme discriminado na tabela a 
seguir: 

TABELA 10 - Sindicâncias selecionadas 
N° do Processo Natureza do 

Procedimento 
Instauração Motivo Resultado 

1224100008342 Sindicância Portaria CGD/DPE n° 
002/2015 

Desaparecimento de de 
02 monitores de LCD, 
Samsung, na sede da 

Casa de Acesso II 

Arquivamento - não 
identificação da 

autoria 

1224140088306 Sindicância Portaria CGD/DPE n° 
006/2015 

Desaparecimento de 
uma TV Led 32", 

tombada no patrimônio 
da DPE sob o n° 

0012518. 

Arquivamento - nâo 
identificação da 

autoria 

6.8 Admissões de Pessoal 

No período inspecionado ingressaram na DPE 13 Defensores Públicos, mediante o VI 
Concurso Público, e 73 servidores contratados através do REDA - Regime Especial de 
Direito Administrativo. 

Em campo deverá ser verificado se os respectivos atos e contratos estão sendo encami-
nhados no prazo legal ao TCE-BA, consoante determina o art 1o, caput e parágrafo único, 
da Resolução n° 122 de 12/11/2013. 

6.9 Acompanhamento de auditorias anteriores 

A situação das prestações de contas da Defensoria Pública da Bahia (DPE) relativas aos 
exercícios anteriores encontra-se demonstrados no quadro abaixo, conforme consulta de 
trâmites no Prolnfo em 28/01/2015. 
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TABELA 11 - Trâmites das Prestações de Contas da DPE 
f Exercfcío Processo Relator Local/Situação j 

2012 TCE/001057/2013 Gildásio Penedo Gab Cons Gildásio/Aguardando distribuição interna 

2013 TCE/001295/2014 Pedro Li no AGECON/Aguardando prazo notificação 

2014 TCE/001601/2015 Marcus Presidio Gerência 6A/ Diligência Interna 
Fonte: Prolnfo. 

7 PLANO DE AUDITORIA 

A partir do relatado no item 6 deste Relatório e com fundamento nos critérios de 
materialidade, relevância e risco, foi elaborado o Plano de Auditoria relativo ao exame in 
foco da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

7.1 Objetivo da auditoria 

O objetivo da auditoria é fundamentar o opinativo sobre a regularidade na aplicação dos 
recursos públicos, o cumprimento das disposições legais pertinentes e a fidedignidade 
das informações apresentadas no processo de prestação de contas. 

7.2 Metodologia 

Os exames serão conduzidos de acordo com a metodologia indicada no Manual de 
Auditoria deste Tribunal e em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental 
(NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro, e compreendem: realização de testes e 
avaliação de controles; obtenção de evidências; desenvolvimento dos achados de 
auditoria; e discussão com a unidade auditada. 

7.3 Fontes de critério 

Principais fontes de critério a serem utilizadas: 

• Constituição Federal; 
• Constituição Estadual; 
• Lei Complementar Federal n° 101/2000 - LRF - Estabelece as normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 
• Lei Federal n° 4.320/1964 - Estatui normas gerais de Direito Financeiro; 
• Lei Federal n° 8.666/1993 - Estatui normas para Licitações e Contratos 

Administrativos; 
• Lei Complementar Estadual n° 33/2009 - Altera a LC n° 26/2006 e dá outras 

providências; 
• Lei Complementar Estadual n° 26/2006 - Dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto 

da Defensoria Pública do Estado da Bahia e dá outras providências; 
• Lei Complementar Estadual n° 005/1991 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE); 
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• Lei Estadual n° 2.322/1966 - Dispõe sobre a Administração Financeira, Patrimonial 
e de Material do Estado; 

• Lei Estadual n° 9.433/2005 - Dispõe sobre licitação, contratação e alienação no 
âmbito estadual; 

• Lei Estadual n° 10.549/2006 - Modifica a estrutura organizacional da Administração 
Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras providências; 

• Lei Estadual n° 11.045/2008 - Cria o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

• Decreto n° 11.891/2009 - Regulamenta o Fundo de Assistência Judiciária da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia/FAJ da DPE/BA e dá outras providências; 

• Lei Estadual n° 12.504/2011 - Institui o Plano Plurianual da Administração Pública 
Estadual para o período de 2012/2015; 

• Lei Estadual n° 13.190/2014 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2015; 

• Lei Estadual n° 13.225/2015 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o 
exercício de 2015; 

• Lei n. 12.232/2010 - Normas gerais para licitação e contratação pela administração 
pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 
propaganda; 

• Resolução Regimental n° 012/1993 do TCE - Dispõe sobre as normas de 
procedimento para o controle externo da Administração Pública; 

• Resolução n° 137/2000 do TCE - Dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de 
Prestações de Contas de administradores e ordenadores de despesas; 

• Resolução n° 144/2013 - Estabelece normas e procedimentos para o controle 
externo dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres destinados à 
descentralização de recursos estaduais. 

• Resolução n° 063/2003 do TCE - Dispõe sobre normas para composição das 
prestações de contas consolidadas; 

• Resolução n° 192/2014 - Dispõe sobre normas para prestações de contas pelos 
responsáveis por Unidades Jurisdicionadas da Administração Direta e Indireta 
Estadual para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

• Resolução n° 230/2014 - Aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do 
Estado para o exercício de 2015 e dá outras providências; 

• Portaria n° 121/2007 da DPE -Altera a classe II do Anexo Único do Ato n° 12/06 da 
DPE - Regulamenta as diárias para o Ouvidor da Defensoria Pública; 

• Instrução Normativa da SEFAZ que estabelece procedimentos para a execução de 
despesas mediante o regime de adiantamento; 

• Ato n° 12/2006 da Defensoria Pública do Estado - Regulamenta as diárias para o 
Ouvidor da DPE; e 

• Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
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7.4 Áreas selecionadas 

7.4.1 Área contábil, orçamentária e financeira 

TAEHS^A,12 -Amostra selecionada E m r $ 
Código Descrição Pago Amostra % do 

Elemento 
Técnico 

|s.50.50101.0001 Diretoria Geral da Defensoria Pública -
Executora 

90.970.952,15 

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.639.768,53 2.031.736,40 30,60 Renilda e 
Roberto 

61 Aquisição de Imóveis 635.000,00 635.000,00 100,00 Roberto 

52 Equipamento e Material Permanente 917.771,75 476.391,10 51,90 Renilda 

Demais Despesas 7.874.120,64 

SUBTOTAL 16.066.660,92 3.279.127,50 19,56 

Despesas com Pessoal e Encargos 74.904.291,23 

5,50.50601.0001 Fundo de Assistência Judiciária da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia -
Executora 

204.350,50 

Demais Despesas 185.546,30 

Despesas com Pessoal e Encargos 18.804,20 

TOTAL 91.175.302,65 3.279.127,50 3,60 

Fonte: FIPLAN Gerencial 

O valor a amostra de R$3.279.127,50 representa 19,56% do montante das despesas 
pagas de R$16.066.660,92, no período de janeiro a agosto de 2015, excluindo-se as 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$74.923.095,43 e as despesas 
do FAJ, no valor de R$204.350,50. 

7.4.2 Área jurídica 

7.4.2.1 Licitações 

Conforme Planilhas encaminhadas pela Defensoria, no período de janeiro a agosto de 
2015, foram realizados 13 procedimentos licitatórios, no valor total de R$ 1.529.543,46. 
Selecionou-se para exame 02 (dois) pregões, no montante de R$704.099,20, 
representando 46% do total licitado no período sob exame. 

7.4.2.2 Dispensas 

Serão analisados 01 (um) processo de dispensa, cujo valor total desembolsado foi de R$ 
446.342,40, representando 72,60% do total de R$614.795,90 contratado mediante 
dispensas, no período de janeiro a agosto de 2015. 
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7.4.2.3 Inexigibilidades 

A Defensoria informou a realização de 10 contratações diretas por inexigibilidade no 
período inspecionado, no valor total de R$64.223,00 com fundamento na Lei Estadual n° 
9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. Para exame, foram selecionados 03 (três) os 
procedimentos com valores mais significativos, no total de R$42.468,00, representando 
66,12% do total realizado. 

7.4.2.Contratos 

No período de janeiro a agosto de 2015, estavam vigentes 120 contratos, perfazendo um 
desembolso de R$11.855.415,22. Destes, 09 contratos, com desembolso total de 
R$779.479,76, foram firmados no próprio exercício. 

Foram selecionados para exame 06 contratos, no valor total de R$ 1.421.359,16, 
correspondente a 11,98% do total desembolsado no período sob exame. 

7.5 Recursos humanos 

Serão alocados 03 técnicos para as áreas selecionadas, conforme demonstrado no 
Quadro 01. 

QUADRO 01 - Recursos humanos 

Área Responsáveis j 

Área Orçamentária e Financeira Renilda e Roberto 

Área Jurídica Graça 

Acompanhamento de Auditoria Anterior Renilda 

7.6 Cronograma 

O Quadro a seguir demonstra o cronograma de execução, elaboração e revisão do 
relatório de auditoria. 

QUADRO 02 - Cronograma da auditoria 

Item Etapa Detalhamento da Tarefa Inicio Previsto Término 
Previsto 

1 Planejamento 
Levantamento de informações sobre as atividades da unidade; 
alimentação da base dados do SGA, seleção da amostra e 
distribuição do trabalho; elaboração do cronograma e do relatório de 
planejamento. 

29/09/2015 08/10/2015 

2 Abertura Reunião de apresentação na unidade com entrega da Ordem de 
Serviço e de solicitação de documentação para análise. 29/09/2015 29/09/2015 

3 Execução* 
Exame jurídico dos contratos, das despesas selecionadas, bem 
como a avaliação dos controles internos adotados pela unidade. 
Encerramento das atividades na unidade com a resolução das 
últimas pendências. 

06/10/2015 30/11/2015 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 19 



TCE/GEPRO 1 

P G . 1 7 

6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A - Planejamento de Auditoria 

; Item Etapa Detalhamento da Tarefa Início Previsto Término 
Previsto 

4 Confecção dos pontos no SGA para apreciação dos líderes e 
gerente de Auditoria. 01/11/2015 03/12/2015 

5 Avaliação Elaboração do relatório de auditoria. 28/11/2015 04/12/2015 

6 Finalização Entrega do relatório de auditoria ao gerente. 04/12/2015 04/12/2015 

8 CONCLUSÃO 

O planejamento objetivou documentar e justificar a seleção das áreas a serem auditadas, 
levando-se em consideração a capacidade operacional da Gerência/Coordenadoria, bem 
como definir o objetivo, fontes de critério, escopo e recursos necessários para execução 
dos trabalhos de auditoria. 

Salvador, 05 de outubro de 2015 

Alex^Pêrelra dos Santos 
Gerente de Auditoria 

^ 
feraça Maria Tosta Rodrigues 

Auditora 

h í I d á BritoTSa ntoé"'^ 
Lídertte-Auditoria 

Roberto Cos 
Auditor Estadual 

Silva Paranhos 
Controle Externo 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

Natureza: 
Ordem de Serviço N°: 
Período: 

Inspeção da Execução da Despesa 
SGA 124/2015 
Janeiro a Agosto de 2015 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) 

Denominação: 
Natureza jurídica: 

Finalidade: 

Endereço: 

Dirigente Máximo: 
Cargo: 
Período: 
Dirigente Máximo: 
Cargo: 
Período: 
Rol de Responsáveis: 
Período: 
Rol de Responsáveis: 
Período: 
Rol de Responsáveis: 
Período: 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Instituição permanente e essencia! à função jurisdicional 
do Estado, constituindo-se em pessoa jurídica de direito 
público interno 
Assegurar o acesso à justiça aos cidadãos que dela 
necessitam, através da assistência e orientação judicial 
e extrajudicial, integral e gratuita. 
Ed. Multicab Empresarial I, Av. Ulisses Guimarães, 
3.386 - Sussuarana 
Salvador - Bahia, CEP. 41.219-400 
Vitória Beltrão Bandeira 
Defensor Pública Geral 
De 01/01 a 28/02/2015 
Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensor Pública Gera! 
A partir de 01/03/2015 
Newton Cezar de Carvalho Couto / Diretoria Geral 
01/01/2015 a 28/02/2015 
Juliana Roladamilans P. Lopes Silva/Diretora interina 
01/03/2015 a 28/05/2015 
Paulo de Souza Nunes Filho/Diretor Geral 
De 29/05/2015 a 17/11/2015 

3. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Em conformidade com a Resolução n° 230/2014, que aprovou o Plano de Diretrizes do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) para o exercício de 2015, com o Ato 
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n° 054/2015, que aprovou a Programação Anual para o referido exercício, e de acordo 
com a Ordem de Serviço n "124/2015, expedida pela 6a Coordenadoria de Controle 
Externo, foi realizada a Inspeção referente ao período de janeiro a agosto de 2015 na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). 

O presente trabalho foi realizado em função do resultado do sorteio das unidades 
jurisdicionadas cujas prestações de contas seriam auditadas em 2015, ocorrido na 2a 

Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, de 05/02/2015, nos 
termos exigidos pela Resolução N° 192/2014, art. 10, caput, § 1o e §2°, considerando a 
ordenação de prioridade da Matriz de Risco do TCE/BA, a qual é lastreada por critérios de 
materialidade, risco e relevância, e levado a efeito por meio do mencionado ATO N° 
054/2015, publicado no DOE de 09/02/2015. 

4. ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO 

Os exames foram realizados na extensão devida, de acordo com a metodologia 
indicada no Manual de Auditoria deste Tribunal, em conformidade com as Normas de 
Auditoria Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro, 
compreendendo: planejamento dos trabalhos; constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações apresentadas, e 
verificação da observância ás normas aplicáveis. 

A Auditoria abrangeu as áreas orçamentária, financeira e jurídica. 

Os principais procedimentos de Auditoria utilizados foram os seguintes: 

• levantamento de dados no Sistema de Observação das Contas Públicas 
(MIRANTE) e no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
do Estado da Bahia (FIPLAN) e confronto com a documentação suporte dos 
registros; 

• conferência de cálculos; 
• exame de procedimentos licitatórios, suas exceções e contratos; 
• verificação das sindicâncias e processos administrativos disciplinares; 
• acompanhamento dos achados das auditorias anteriores; 

Na execução da Auditoria, foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de 
critério. 

• Constituições Federal e Estadual; 
• Lei Complementar Federal N° 101/2000 - Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 
• Lei Complementar Estadual N° 005/1991 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

do Estado Bahia; 
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• Lei Complementar Estadual N° 026/2006 - Lei Orgânica e Estatuto da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia e á outras providências; 

• Lei Complementar Estadual N° 033/2009 - Altera a Lei Complementar Estadual 
N° 026/2006 e dá outras providências; 

• Lei Federal N° 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal; 

• Lei Federal N° 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; 

• Lei Estadual N° 2.322/1966 - Disciplina a administração financeira, patrimonial e de 
material do Estado; 

• Lei Estadual N° 9.433/2005 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes do Estado da Bahia; 

• Lei Estadual ns 12.504/2011 - Institui o Plano Plurianual da Administração 
Pública Estadual, para o período de 2012-2015; 

• Lei Estadual ne 13.080/2015 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2015; 

• Lei Estadual n° 13.255/2015 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2015; 

• Resolução Regimental N° 012/1993 - Normas de procedimento para o Controle 
Externo da Administração Pública; 

• Resolução N° 111/2013 - Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia para o quadriênio 2014-2017; 

• Resolução n° 192/2014 - Dispõe sobre normas para prestações de contas pelos 
responsáveis por Unidades Jurisdicionadas da Administração Direta e Indireta 
Estadual para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

• Resolução ne 230/2014 - Aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do 
Estado para o exercício de 2015 e dá outras providências; 

• Instrução Normativa ne 005/2004, da DICOP/SEFAZ - Altera e consolida 
instruções e procedimentos para a execução de despesas mediante o regime de 
adiantamento; e 

• Princípios de Contabilidade (PC). 

No transcurso da Auditoria não foram impostas limitações no tocante ao escopo e ao 
método utilizado nos trabalhos. 

5. RESULTADO DA AUDITORIA 

Concluídos os trabalhos relativos ao exame das contas da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia (DPE/BA), relativas ao período de janeiro a agosto de 2015, são 
apresentados a seguir os achados e fatos significativos observados pela Auditoria. 
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5.1 Controle Interno 

Nas Auditorias dos exercícios de 2010 a 2014 foram detectadas diversas deficiências 
de controle interno inerente às áreas contábil, financeira, administrativa e jurídica, as 
quais, evidenciaram a fragilidade na aplicação dos procedimentos técnicos de 
controlar, fiscalizar, examinar, verificar, observar, inspecionar, acompanhar as 
transações que geram despesas públicas. O acompanhamento dos apontamentos de 
auditoria referente ao exercício de 2014 está registrado no item 6.2 deste Relatório. A 
seguir os apontamentos constatado na Inspeção: 

5.2.1 Fragilidade na Formalização dos Processos de Pagamento 

Do exame dos processos de pagamento, constatou-se a ausência de informações 
relevantes que consubstanciariam as despesas realizadas perante as empresas SLA 
Propaganda Ltda. e BMSINFO Informática LTDA - ME. 

• SLA Propaganda Ltda. 

Referente aos processos de pagamentos realizados a empresa SLA Propaganda Ltda. 
por força do Contrato n. 36/2011, de 09/12/2011, que tem como objeto a prestação dos 
serviços de criação e finalização de peças publicitárias gráficas e eletrônicas, 
multimídia e de web design; assessoramento no desenvolvimento de programas, 
serviços e campanhas publicitárias institucionais, serviços de terceiros, elaboração de 
marcas, ilustrações e cartilhas, expressões de propaganda, logotipos e de outros 
elementos de identificação, programação visual e sinalização, no valor de R$ 
R$402.515,00, constatou-se o que segue: 

a) Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada. 

Apesar de constar nos autos as notas fiscais, certidões negativas, orçamentos, atesto 
do recebimento do serviço ou material contratado, verificou-se, do exane dos 
processos de pagamento, abaixo relacionaodos, a ausência de justificativa, informação 
acerca da despesa realizada. 

Tabela 01 - Processo de Pagamento Publicidade 
Em R$ 1,00 

F= — • 
Proc. n. NF n. Data da NF Serviço Valor 

50002469 

3842 16/01/2015 Produção de 150 camisas para lavagem do Bonfim - NF 91 
R$2.235,00 e honorários R$156,45 - Plana Express 
Comércio e industrial Ltda. 

2.440,25 

3845 16/01/2015 
Cartão de Natal - criação e finalização NF 13017 Copycolor 

Serviços Reprográficos Ltda.R$923,66 923,66 
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3918 24/02/2015 
Produção de 30 Camisas para o Carnaval 2015, R$747,00 
+ R$52,29 (honorários) = R$799,29 - NF2015230 Convexo 799,29 

50010828 

3919 24/02/2015 

Produção de 75 camisas, em malha de algodão 30.1 na cor 
branca, com gola careca e mangas, ambas na cor verde, 
impressão em silk, na frente da camisa em policromia e nas 
costas 4 cores, em impressão no formato A4 e 01 motivo. 
Carnaval 2015 R$1.867,50 - Convexo Serviços Serigráficos 
e Comunicação Visual Ltda - ME 

2.223,60 

3974 27/02/2015 
Cartaz/Peças para Carnaval 2015 R$742,45. 

742,45 

500026503 

3975 27/02/2015 

Impressão de 1.000 pulseiras de identificação par o 
carnaval 855,03 

50011298 3920 24/02/2015 
Produção de 90 camisas para o carnaval 2015, NF 2015229 -
Convexo Serviços Serigráficos e Comunicação Visual Ltda.RS 
2.961,00), Honorários R$207,27, Tributos R$80,10 (17,75%). 

2.961,00 

Fonte: Demonstrativo DPE 

Mediante a Solicitação n. 05RB/2015, de 10 de novembro de 2015, requereu-se 
informações a entidade, assim como apresentação de documentação suporte. Em 
27/11/2015, por meio de Of. S/n. o Gestor apresentou as seguintes justificativas: 

Processo 50002469 - NF 3842 - Camisas Lavagem do Bonfim 
Questionamento - Ausência de exposição de motivo sobre a despesa 
realizada 

A Lavagem do Bonfim é uma das mais tradicionais festas da Bahia, marcada 
pelo sincretismo religioso que reúne católicos e adeptos do Candomblé 
atividade que integra a tradição de Salvador. Desde 1754 reúne, 
initerruptamente, diversos segmentos, seja político, sindical, organizações não 
governamentais, entre outros, no cortejo que se estende por oito quilômetros 
entre a Igreja da Conceição e a Igreja do Bonfim. 
A Defensoria Pública, na sua função essencial de garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, tem por obrigação se fazer visível â sociedade 
civil e defender as suas causas. Considerando ser a Lavagem do Bonfim um 
dos eventos que reúne um dos maiores públicos em Salvador, a DPE tem 
participado do cortejo há vários anos, sempre apresentando á população e â 
imprensa um tema de defesa e distribuindo material informativo sobre os 
serviços da Defensoria. No evento em questão, a mensagem foi contra o 
preconceito, destacando, com uma grande faixa, a mensagem "Aqui tem lugar 
para todo mundo, menos para o preconceito", conforme registro no site da 
instituição (abaixo). A camisa utilizada por defensores públicos e servidores, 
com a logomarca da instituição, reforça a identidade visual da Defensoria, 
firmando-a junto ao público como órgão de defesa dos seus direitos 

Defensoria mantém tradição e sobe a Colina Sagrada ' 
15/01/2015 16:53 - última atualização: 10/02/2015 12:57 
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Logo cedo, defensores e servidores se reuniram em frente â Basílica de Nossa 
Senhora da Conceição da Praia para acompanhar o culto inter-religioso que 
abre oficialmente a celebração. Como acontece todo ano, a sempre esperada 
queima de fogos deu início ao cortejo. Vestindo branco, a multidão seguiu em 
direção à colina Sagrada, um percurso de aproximadamente oito quilômetros. 
Esse ano a DPE levou para a rua uma faixa com o tema "Aqui tem lugar para 
todo mundo, menos para o preconceito". A população aplaudiu a escolha. "A 
Defensoria é uma forte parceira nesse trabalho de conscientização e garantia 
de direitos", destacou Paulett Furacão, a primeira transexual a assumir um 
cargo no governo do estado. "Lutar contra todo tipo de discriminação é a 
missão da Defensoria Pública, é para garantir os direitos da população carente 
que os defensores trabalham incansavelmente, então, nada mais lógico do 
que trazer esse assunto para a lavagem, que é uma das festas mais 
democráticas do pais", avaliou o defensor público geral em exercido, Renato 
Amaral Elias. 

As fotos da participação da DPE no cortejo estão disponíveis na fanpage 
Defensoria Bahia. 

Processo 50002469 - NF 3845 - Cartão de Natal 
Questionamento - Ausência de exposição de motivo sobre a despesa 
realizada 

Cartões de Natal são parte das tradicionais celebrações natalinas em várias 
partes do mundo envolvendo tanto cristãos como não cristãos. Todos os anos, 
como as demais instituições governamentais e empresas privadas, a 
Defensoria Pública produz cartão de Natal para envio à representantes da 
sociedade civil e órgãos governamentais e não governamentais com quem 
mantém relações interinstitucionais. Além da tradição, a DPE busca com isso 
agradecer parcerias e de fortalecer os relacionamentos instituídos. 

Anualmente a Defensoria Pública promove Plantão Penal e Não Penal em 
todo o período do carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, 
cumprindo a sua função institucional de garantia dos direitos dos cidadãos, 
conforme registro em matéria e projeto da Coordenação Executiva das 
Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o editai e as escalas de trabalho 
(anexos 5 e 6). As camisas neste processo foram destinadas aos servidores 
plantonistas. 

Defensoria Pública da Bahia manterá plantão de atendimento durante a 
festa 
05/02/2015 10:26 - última atualização: 10/02/2015 12:52 
PorASCOM 
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A Defensoria Pública da Bahia estará presente, mais uma vez, no Carnaval de 
Salvador, prestando atendimento nas áreas da infância e juventude, violência 
contra a mulher, saúde, consumidor, criminal e combate a violação aos direitos 
humanos. Durante a festa, uma equipe formada por defensores públicos e 
servidores prestará assistência jurídica na sede da DPE, localizada no Canela, 
para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs - foliões ou nâo. 

O plantão preparado especialmente para o carnaval já começa no próximo dia 
12 (quinta-feira), a partir das 15h. Os defensores públicos farão visitas 
ítinerantes a postos policiais, delegacias, Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente, entre outros lugares de abrigamentos provisórios, além de 
atenderem casos na própria sede. Dentre as atividades estão o 
acompanhamento das pessoas presas em flagrante; solicitação de liminares, 
se preciso, no caso de intervenções de urgências e emergências (internação 
hospitalar, cirurgias); orientação jurídica para casos de discriminação; violência 
contra a mulher, crianças e adolescentes, idosos, dentre outros casos. O 
cidadão poderá ainda obter informações pelos números 3117-6917 e 3117-
6918. 

"Assim como em 2014, este ano o plantão do carnaval foi dividido em duas 
áreas de atuação: Penal e Não Penal. O objetivo é melhor estruturar a ação da 
Instituição durante os festejos com enfoque na divisão das atividades antes e 
durante a festa", destacou o coordenador das Defensorías Públicas 
Especializadas, Alan Roque de Araújo. 

O QUÊ: PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL; 
PERÍODO: DE 12/02 A18/02; 
HORÁRIO: DAS 9h ÀS 21h E DAS 9h ÀS 15h (18/02); 
ONDE: RUA PEDRO LESSA, N° 123, CANELA. 

Processo 500026503 - NF 3974 e NF 3975 - Peças carnaval e pulseiras de 
identificação 
Questionamento: Ausência de exposição de motivo sobre a despesa 
realizada 

Anualmente a Defensoria Pública promove Plantão Penal e não Penal em todo 
o periodo do carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, 
cumprindo a sua função institucional de garantia dos direitos dos cidadãos, 
conforme registro em matéria e projeto da Coordenação Executiva das 
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Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o edital e as escalas de trabalho 
(anexos 5 e 6). As peças de divulgação são fundamentais para informar à 
sociedade civil que a Defensoria está trabalhando no carnaval para defender 
os direitos do cidadão em assuntos relacionados â área penal e não penal, a 
exemplo das demandas na área de saúde. As pulseiras de identificação são 
utilizadas para identificação de crianças nos circuitos de Carnaval, numa 
colaboração aos conselhos tutelares. 

Processo 50011298 - NF 3920 - 90 camisas gola polo 
Questionamento: Ausência de exposição de motivo sobre a despesa 
realizada 

Anualmente a Defensoria Pública promove Plantão Penal e Não Penal em 
todo o período do carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, 
cumprindo a sua função institucional de garantia dos direitos dos cidadãos, 
conforme registro em matéria e projeto da Coordenação Executiva das 
Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o edital e as escalas de trabalho 
(anexos 5 e 6). As camisas foram destinadas aos defensores públicos, 
conforme registro de entrega constante nas folhas 20 e 21 do processo. 

Apesar das justificativas apresentadas, a DPE deve atentar para a devida formalização 
processual, no qual deverá conter todas informações, que deram causa a despesa, na 
sua completude, incluindo-se a exposição de motivo que fundamenta a realização da 
despesa, em observância aos princípios da transparência e da publicidade. Assim 
como a autorização prévia para que se execute a despesa em consonância com o item 
7.1.Ô da Cláusula Sétima - Obrigações da Contratada por escrito, para assumir 
despesas de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato. 

b) Ausência de informação sobre o valor da peça inicialmente pactuado 

O item 6.2 da Cláusula Sexta - Da Remuneração - estabelece que na reutilização de peças 
por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre cachê original a ser 
pago pela contratante, será de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial da peça, incluindo os 
direitos autorais. 

Do exame do processo de pagamento n. 50010828, NFs n. 3917, 24/02/2012, referente à 
reutilização de foto - Campanha Institucional, no valor de R$1500,00, verificou-se a ausência 
da informação do valor inicialmente pactuado de fotografia no processo de pagamento de sua 
reutilização a fim de evidenciar que o valor cobrado correspondia a 50% do valor inicial. Por 
meio da Solicitação n. 05RB/2015, de 10/11/2015, requereu-se informações a entidade, que 
mediante o Of. s/n., de 27/11/20915, assim se pronunciou: 

Processo 50010828 - NF 3917 - Reutilização de foto 
Questionamento - Ausência de informação sobre o valor da peça 
inicialmente pactuado 
A peça inicial, produzida em novembro de 2013, através do orçamento OC 
28379 (anexo 2), com direito de uso de 01 ano, teve valor de produção de R$ 
3.650,00, acrescido de R$ 255,50 de honorários (7%) da Agência, totalizando 
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3.905,50. O valor de reutilização foi equivalente a 41,09% do original, não 
ultrapassando os 50% previsto na cláusula sexta - da remuneração, item 
6.2 do contrato. 

Apesar da justificativa apresentada pelo Gestor, a entidade deve realizar a devida formalização 
processual, no qual deverá conter todas informações, que deram causa a despesa, na sua 
completude, inclusive quanto à reutilização de foto, cujo o valor corresponde a 50% do preço 
original se fazendo necessário evidenciar no processo de pagamento, visando a inteireza da 
informação do valor do preço inicial contratado, que serve de parâmetro para o respectivo 
desconto de 50% pela reutilização da foto. Registre-se que da documentação apresentada no 
Anexo 2, constata-se a comprovação dos valores informados na justificativa dada pela DPE a 
este Auditoria. 

• BMSINFO Informática LTDA - ME 

Quanto ao pagamento reafizadõ^empresa BMSINFO Informática LTDA - ME. Proveniente 
do Contrato n. 43/2014, de 03/12/2014, ^ue teve como objeto a aquisição de 04 (quatro) 
microcomputadores tipo ser&idoĵ e 80^(óitenta) fitas, cartucho, conforme especificações e 
condições definidas na Seção B - Disposições Específicas Anexas ao Edital do o PE N° 22/14, 
no valor fixo de irreajustável de R$177.937,60, verificou-se o que segue: 

c) Não ocorrência de cobrança de multa pelo atraso na entrega dos 
equipamentos. 

Do exame do processo de pagamento n. 50006529, referente a aquisição de 04 
MICROCOMPUTADORES TIPO SERVIDOR e fitas LTO ULTRIUM 4 800GB/1.6 TB 
SUN/ORACLE, no valor total de R$117.937,60, verificou-se que não foi cobrada a 
multa pelo atraso na entrega dos equipamentos, conforme previsão na Cláusula 
Décima Primeira e, também, a ausência de justificativa pelo mencionado atraso. 
Ressaltou-se na Solicitação n. Í0RB/2015, de 27/11/2015, que o Contrato havia sido 
assinado em 03/12/2015^ cjpm previsão de entrega do produto adquirido em até 30 
(trinta) dias a^tontardã^àta de assinatura contrato. As notas fiscais foram emitidas em 
14/01/2015, tendo atraso de 15 (quinze) dias. O atesto de recebimento da mercadoria 
na nota ocorreu em 04/02/2015. No processo não ficou evidenciado o motivo do atraso 
da entrega dos produtos pelo contratado, assim como a cobrança de multa pelo atraso. 

A DPE, por meio do OF. s/n, de 02/12/2015, alegou o que segue: 

Em relação ao presente questionamento esclarecemos que o empenho foi 
realizado em 09 de dezembro de 2014 e encaminhado no dia seguinte. O fiscal 
do contrato ao acompanhar o prazo para entrega da mercadoria entrou em 
contato com a contratada que justificou o atraso em razão de que somente 
pôde emitir a compra junto ao fabricante apenas quando recebeu a Nota de 
Empenho. 
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A multa deixou de ser cobrada em razão da justificativa apresentada peta 
contratada, bem como que não houve prejuízo para a Instituição em razão do 
atraso na entrega dos equipamentos adquiridos. 

Do exposto, constata-se que a entidade necessita formalizar os seus processos de 
forma devida, evidenciando as informações na sua inteireza nos autos a fim de evitar 
suscitação de dúvidas quanto à realização da despesa, a perda de informação 
referente à motivação da decisão adotada pela administração, que neste caso, foi a 
não cobrança de multa contratual por atraso na entrega de equipamentos. O Gestor, 
em observância aos ditames legais que regem a Administração Pública, deve sempre 
justificar, fundamentar os atos administrativos. 

5.1.2 Falhas nos controles e na formalização dos processos de pagamentos. 

Examinou-se o processo de pagamento à empresa ArcelorMittal BioFIorestas Ltda., 
referente à aquisição do imóvel situado na Rua Águas Claras, n° 523, Bairro Bela Vista, 
na Cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, conforme detalhado a seguir: 

Tabela 02 - Processo de Pagamento Aquisição de Imóvel 
. Em R$1.00 

N° do Processo Número do Empenho Data do Empenho Pagamento 
com Retenções 

Pagamento 
Líquido 

1224140089876 501010001150000177-8 20/02/2015 635.000,00 635.000,00 
Fonte: FIPLAN 

Do exame, constatou-se situações, adiante relacionadas, que mereceram 
esclarecimentos e apresentação de peças ausentes e necessárias à formalização 
adequada do referido Processo de Pagamento. 

a) Ausência da deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para alienação do 
imóvel 

Não foi evidenciado no processo de pagamento a autorização da Diretoria para 
alienação do bem imóvel incorporado ao patrimônio da ArcelorMittal, consoante o item 
X da Cláusula 10 do seu Contrato Social, que estabelece: 

Os Diretores serão responsáveis pelas atividades cotidianas da Sociedade, 
cumprindo-lhes exercer as atribuições que a lei, o Contrato Social e os sócios 
quotistas lhe conferirem para a prática dos atos necessários ou convenientes à 
administração da Sociedade, cabendo-lhes, mediante deliberação colegiada: 

( ] 
(x) deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo 
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permanente e sobre a constituição de ônus reais sobre bens da Sociedade, ... 
(Grifamos) 

Assim, solicitamos a apresentação da cópia da ata ou documento que autorizou a 
alienação do imóvel, em conformidade com o Contrato Social. 

A Defensoria, através da Cl n.180/2015, assim esclareceu: 

Embora não conste no bojo do processo n° 1224140089876 a autorização da 
Diretoria para a alienação do imóvel localizado â Rua Águas Claras n° 523, 
Teixeira de Freitas/BA, toda a transação foi realizada conforme os ditames do 
Contrato Social da Arcelormittal. 

A Ata da reunião da Diretoria da empresa Arcelormittal Bioflorestas Ltda. na 
qual delibera em decisão colegiada a alienação do bem imóvel, foi registrada 
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16/01/2015, conforme cópia 
juntada em anexo (Doc.01) ao presente documento. 

b) Ausência da certificação da competência dos outorgantes da procuração para 
alienação do imóvel 

Não foi identificada a certificação de que os diretores outorgantes da procuração para 
alienação do bem imóvel pertencente ao patrimônio da empresa ArcelorMittal, bem 
como para dar plena quitação ao negócio, possuíam a competência para tal. Fato este, 
também apontado pela Assessoria Especial da DPE, que condicionou a favorabilidade 
do seu Parecer (fls. 112 a 116) à comprovação de estarem revestidos de poderes os 
diretores Maurício Bicalho de Melo e Lucila Almeida Magalhães, para alienar o 
multicitado imóvel, conforme parcialmente transcrito, a seguir: 

Estão acostados aos autos o contrato social e respectivas alterações (fls. 
62/77), bem como procuração pública para a alienação do referido imóvel, 
outorgada a Helton Júnio da Silva, pelos diretores da empresa alienante, 
Maurício Bicalho de Melo e Lucila Almeida Magalhães. 

De acordo com cláusula segunda, parágrafo único, inciso XXXIV do contrato 
social, o imóvel objeto de alienação constitui filial administrativa, ativo 
permanente da empresa (fls. 69). Ademais, afere-se da cláusula décima as 
atribuições dos diretores, entre as quais se encontra a deliberação, mediante 
decisão colegiada, acerca de alienação de bens da pessoa jurídica (fls. 72/73). 

f 
Contudo, não consta do processo qualquer documento que aponte 
Maurício Bicalho Melo e Lucila Almeida Magalhães como diretores da 
Arcelormittal Bioflorestas LTDA, sendo impossível verificar, portanto, se 
estes são, de fato, diretores da empresa e, consequentemente, possuem 
poderes para alienar o supramencionado imóvel. 
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Dessa forma com vistas a aquisição do imóvel localizado no Município de 
Teixeira de Freítas-BA. Rua Águas Claras n° 523. Bela Vista, matricula nQ 

8.332. de propriedade da Arcelormittal Biofl o restas LTDA. deve a 
Defensoria Pública providenciar a dispensa da licitação, na forma da 
minuta de fls. 89. com fundamento no inciso VII. do art. 59. da Lei 
Estadual n° 9.433/2005. observando-se todos os elementos constantes do 
S 3° do art. 65 da Lei 9.433/05. devendo a referida dispensa ser publicada 
no Diário Oficial do Estado, conforme previsão contida neste artigo. 

Demais dissoc vale consignar a necessidade de juntada da certidão 
pontuada acima, como, também, a imperiosa necessidade de esclarecer 
se os outorgantes da procuração pública supramencionada possuem 
poderes para alienar o bem Imóvel objeto do contrato de compra e venda. 

A Defensoria se manifestou por meio da Cl n. 180/2015, conforme a seguir: 

A Ata da reunião de Sócios Quotistas da empresa acima epigrafada na qual 
reelege a Diretoria da Sociedade, a saber: Maurício Bicalho de Melo e Lucila 
Almeida Magalhães Andrade, foi registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais em 03/06/2013, sob o Protocolo de n°13/352.681-0, conforme 
cópia juntada em anexo (Doe. 02). 

c) Escritura Pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do Tabelião e da 
Defensora Pública-Geral 

Verificamos a Escritura Pública de Venda e Compra, Paga e Quitação, N° de Ordem 
024921, Livro n° 1069, Folha n° 037, Traslado N° 1, datada de 26/02/2015, lavrada pelo 
Tabelionato do Quinto Ofício de Notas - Cartório Vieira (fls. 135 anverso e verso e 
136), em cópia xerografada, sem as devidas assinaturas do Tabelião e da Defensora 
Pública-Geral, inobservando entre outros, o próprio teor da escritura que estabelece: 
"De acordo com o art. 119, § 1o do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de 
assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura 
do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as 
assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as 
taxas e os emolumentos correspondente." 

A Defensoria, em resposta à Auditoria, informou: 

A Escritura Pública acima aludida foi juntada aos autos antes da sua 
formalização. Todavia, todo o rito legal foi devidamente cumprido, com 
as devidas assinaturas do Tabelião e da Defensora Pública Geral, bem 
como registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Teixeira de 
Freitas/BA, sob o protocolo de n° 39378, conforme cópia juntada em 
anexo (Doe. 03). 
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d) Divergência da área construída entre os laudos e a Escritura Pública 

Constatou-se informações divergentes nos autos do processo de pagamento referentes 
à área construída, que apresentaram os quantitativos de 67,5m2, 250m2 e 342m2, 
conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 01 - Área do Terreno x Área Construída 
Processo 

n° Documento Fls. Solicitante Área 
Terreno Área Construída 

122414008 
0585 

Relatório de Vistoria Técnica da 
Coordenação de Planejamento e 

Obras da DPE 
02 DPE 600m2 250mJ 

(Aproximadamente.) 

122414008 
0585 

Laudo da Consult Soluções 
Patrimoniais 15 Arcetormittal 600m2 250m2 

'Estimada in loco" 122414008 
0585 

Laudo da Triunfo Projetos e 
Consultoria Ltda. 34 DPE 600m2 

250m2 

Conforme informações do 
cliente e as devidas 

medições de campo (fls. 38) 

122414008 
9876 

Laudo de Inálvaro Nazaré Soares 10, 22 
e 29 DPE 600m2 342m2 

(Cerca de) 

122414008 
9876 

10 Oficio de Registro de Imóveis -
Teixeira de Freitas - BA. 60 - 600m2 67,50m2 

(Equivalente) 122414008 
9876 

Escritura Pública do Tabelionato 
do Quinto Ofício de Notas -

Cartório Vieira - Salvador - BA 
135 - 600m2 67,50m2 

(Medindo) 

Fonte: Processos de pagamento 140080585 e 140089876. 

Ressalte-se que o valor acordado entre a ArcelorMittal e a DPE tomou como base de 
cálculo a média entre os valores avaliados, considerando também, o valor do metro 
quadrado em R$2.128,20, pesquisado e informado no Laudo de Inálvaro Nazaré 
Soares (fls. 22), daí a importância da determinação exata da área construída, uma vez 
que para a área do terreno todos os documentos foram unânimes em 600m2. 

A DPE informou o que segue: 

A Escritura Pública está desatualizada, de modo que nâo reflete a metragem 
real de área construída do imóvel. Em que pese o referido documento informar 
a metragem de 67,50m2, o total da área construída é bem maior, conforme 
atestam os laudos de fls. 02, 15, 34 (Processo n° 1224140080585) e fls. 10, 22, 
29, 60 e 135 (Processo n° 1224140089876). Deste modo, foram consideradas 
as informações contidas nos referidos laudos por condizerem com a realidade 
fática do bem. 
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e) Ausência de apresentação do registro do imóvel, sua contabilização e 
lançamento no sistema de controle de imóveis. 

A fim de verificar a gestão da Defensoria sobre o imóvel adquirido, esta Auditoria 
solicitou a apresentação do respectivo registro contábil e do correspondente 
lançamento no sistema de controle de imóveis. Mediante a referida Cl n. 180/2015, A 
DPE assim se justificou: "A Defensoria Pública do Estado não possui sistema de 
controle de imóveis, utilizando o sistema da SAEB, que, no entanto, só permite o 
cadastro de imóvel de terceiros". 

Em conclusão, analisadas as justificativas oferecidas pela Defensoria Pública, diante 
dos esclarecimentos encaminhados e da apresentação das peças ausentes, restaram 
sanadas as falhas relacionadas aos itens a), b), c) e e). Contudo, apesar do exposto, 
entende a auditoria que as situações em destaque demonstram a fragilidade do 
controle interno da Unidade, notadamente em relação a formalização do processo, e, 
ainda, que se tal formalização tivesse sido observada, não teria sido demandado 
esforço desnecessário da Auditoria e da própria DPE na busca de informações a fim de 
complementar, de forma adequada, os autos pertinentes à aquisição do imóvel sob 
exame, não dando margem a dúvidas provocadas pela deficiência de sua formalização. 

Ademais, quanto ao item d), a Unidade esclareceu que a área construída do imóvel, 
registrada como sendo de 67,50m2, conforme consta da Escritura Pública, está 
desatualizada. No entanto, não informou a metragem correta e atualizada, 
permanecendo a divergência apontada: se prevalece os 250m2 informados no Relatório 
de Vistoria Técnica da Coordenação de Planejamento e Obras da DPE e nos laudos da 
Consult Soluções Patrimoniais e da Triunfo Projetos e Consultoria Ltda., ou os 342m2 

apurados no Laudo de Inálvaro Nazaré Soares. Tal incerteza deverá ser dirimida pela 
DPE, uma vez que pode implicar, futuramente, na subavaliação do respectivo bem, 
com possível repercussão nos demonstrativos patrimoniais da Unidade. 

5.1.3 Falhas nos controles de saldo contratual 

As Defensorias Públicas Estaduais (Contratantes) e a Casa da Moeda do Brasil - CMB 
(Contratada) celebraram o Contrato S/N°, com a interveniência do Colégio Nacional de 
Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, tendo por objeto a prestação de serviço de 
personalização e fornecimento pela Contratada de Conjuntos de Identificação 
Funcional, contendo Carteiras de Identidade, Porta-documento e Distintivos dos 
integrantes da carreira de Defensor Público das Contratantes, sob a supervisão técnica 
do interveniente, observadas as especificações constantes do Anexo II do presente 
Contrato. Somente poderão ser alteradas mediante acordo, por escrito, entre a 
CONTRATADAe o INTERVENIENTE. 
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Com o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua 
assinatura ocorrida em 02/03/2012 ou até a completa consecução da prestação já 
iniciada, no valor total para todas as Defensorias de R$3.194.506,40, equivalentes a 
7,169 conjuntos de identificação. Cabendo à Defensoria Pública da Bahia o total de 600 
conjuntos de identificação ao preço unitário de R$445,60 e total de R$267.360,00. 
Prorrogado em 29/01/2014, através do Segundo Termo Aditivo, por mais 24 meses, a 
contar de 02/03/2014. 

Examinou-se os processos de pagamento efetuados à Casa da Moeda do Brasil -
CMB, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 03 - Discriminação dos Processos de Pagamento 
, Em R$1,00 

Número 
Processo 

Número do 
Empenho 

Data 
Empenho 

N° do 
Pagamento 

Data do 
Pagto 

Pagto ao 
Credor 

N° 
DANFE 

Data 
DANFE 

Valor 
DANFE 

Atesto 
DANFE 

50020033 501010001150 
0005307 06/05/15 501010001150 

0015248 26/05/15 26.587,93 254799 09/03/15 26.587,93 30/03/15 

50051796 501010001150 
0012052 17/08/15 501010001150 

0030123 18/08/15 7.155,36 276995 21/07/15 7.155,36 29/07/15 

L Total 33.743,29 33.743,29 
Fonte: Processos de Pagamento 

Do exame dos processos observamos situações merecedoras de esclarecimentos, 
conforme a seguir: 

5.1.3.1 Entendimento equivocado do saldo do Contrato espelhado no Histórico 
Contratual após o Terceiro Termo Aditivo 

De acordo com o histórico do Contrato S/N°, firmado com a Casa da Moeda, a 
Defensoria informou na página 09 do processo de pagamento n° 1224150051796, 
equivocadamente, um saldo atualizado (2a vigência) no valor de R$275.527,83, a 
seguir demonstrado: 

Tabela 04 - Demonstrativo de Saldo 
Em R$1.00 

{ Item Descrição Valor (R$) ; 

HISTÓRICO 

01 Inicial 267.360,00 

02 1o Termo Aditivo 9.914,73 

03 2o Termo Aditivo 283.164,00 

04 3° Termo Aditivo (Alteração do Contrato Original) 0,00 

05 TOTAL DO CONTRATO 560.438,73 
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PAGAMENTOS 

1" VIGÊNCIA 

06 Saldo (267.360,00 + 9.914,73) 277.274,73 

07 Pagamentos diversos 99.512,80 

08 Saldo da 1a Vigência 177.761,93 

2-VIGÊNCIA 

09 Saldo {267.360,00 + 5,9108% - reajuste) 283.164,00 

10 Pagamentos diversos 7.636,17 

11 Saldo 2" Vigência 275.527,83 
Fonte: Processo de Pagamento n° 150051796 (fls. 09). 

Verificou-se que as informações acima expostas no Histórico do Contrato e 
Pagamentos realizados não refletem a realidade da dinâmica financeira do referido 
Contrato, tendo em vista a ocorrência dos seguintes equívocos de interpretação: 

a) O valor de R$9.914,73 (item 02) originado do 1o Termo Aditivo que se refere às 
alterações exclusivamente para as carteiras de identidade funcional da DPMG, 
portanto, modifica o saldo financeiro apenas na cota da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais; e, 

b) O valor de R$560.438,73 informado como Total do Contrato (item 05) não procede, 
uma vez que este total foi formado pelo valor original, acrescido do equívoco da 
letra a) (R$9.914,73), e mais, o valor de R$283.164,00, incidindo em novo equívoco 
por entender que o Segundo Termo Aditivo refere-se também ao valor do Contrato. 

O Segundo Termo Aditivo, cujo objeto refere-se tão somente à prorrogação do prazo 
por mais 24 meses para oportunizar a satisfação do quantitativo integral previsto na 
Cláusula Terceira do Contrato original e reajustar o preço em 5,9108%, determina 
ainda, "incluir na cláusula décima quinta, item 15.3. para fim de estabelecer como 
obrigação de cada parte contratante a apresentação, no prazo de 30 dias da assinatura 
do presente termo, de seu cronograma de solicitação de conjuntos de identificação 
funcional que contemple a quantidade mensal a ser requerida, observado o quantitativo 
a ser satisfeito." 

Acrescente-se ainda, para melhor entendimento, o Parágrafo único da Cláusula 
Segunda - Do Valor: "Na hipótese de haver solicitações de conjuntos de identificação 
funcional compreendido entre a data do relatório encaminhado pela Casa da Moeda do 
Brasil e o início da vigência do presente termo que importe em alteração do 
quantitativo a ser satisfeito, tal fato poderá ser objeto de novo aditivo para alteração de 
valor do presente." 
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O entendimento da Defensoria produziu um efeito cascata resultando em valores 
inexatos para os demais itens do quadro anteriormente exposto, principalmente, para o 
saldo do Contrato no valor de R$275.527,83 e, mais, há que se ressaltar que na 
composição dos pagamentos realizados não foi computado o pagamento de 
R$26.587,93, através do Processo de Pagamento n° 122415020033. 

O Terceiro Termo Aditivo, firmado em Natal/RN, em 12/09/2014, foi publicado no DOE-
BAde 11/02/2015, a seguir transcrevemos trechos pertinentes ao ponto: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - O presente Termo Aditivo, tem por objeto proceder âs alterações no 
contrato original conforme as cláusulas a seguir; 

[...] 

1.4 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em diminuir 
em 50% (cinqüenta por cento) a quantidade originária prevista à DPE-BA, e 
acrescentar a mesma quantidade a "Outros Estados e/ou Demandas 
Adicionais", conforme tabela do ANEXO II. 

1.14 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam a retificar o 
valor global do contrato, em face dos acréscimos e supressões de conjuntos, 
acima mencionados, para o valor de R$ 1.836.596,64 (um milhão, oitocentos e 
trinta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro 
centavos) a partir de 02/03/2014, conforme os ANEXOS I! e III. 

[...] 

CLÁUSULA SEGUNDA - QUANTIDADES ADICIONAIS 

As contratantes, o interveniente e a contratada acordam que, caso haja 
interesse pelas Defensorias em solicitar quantidades adicionais de conjunto, 
estes deverão ser subtraídos dos quantitativos definidos como "Outros Estados 
e/ou Demandas Adicionais", e haverá necessidade formalização através de 
Termo Aditivo, com anuência do CONDEGE. 

Ressalte-se que o 3o Termo Aditivo sempre faz referência ao quantitativo dos conjuntos 
de identificação funcional, até mesmo quando menciona a retificação do valor global 
para R$1.836.596,64, o que se confirma no ANEXO II, total da coluna - 2o T. A. 
REAJUSTE DE SALDO CONTRATUAL EM 5,9108% (02/03/14). 

O ANEXO II DO 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N - CASA DA MOEDA X 
DEFENSORIAS X CONDEGE - QUANTITATIVO GERAL, demonstrou a situação 
financeira da Defensoria Pública da Bahia, conforme a seguir: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, N° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 

19 



t C E / G E P r o 

PG.41 

6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Quadro 02- ANEXO II 
Em R$1,00 

Quantidade 
Originária de 
Conjuntos 

Valor 
Contratado 

Saldo em 
01/03/14 

2° T.A. Reajuste de 
Saldo Contratual em 
5,9108% (02/03/14) 

Último Saldo 
Válido 

3o T.A. 
Demanda 
Adicional 

Último Saldo 
+ Ajustes do 
3o T.A.* 

600 267.360,00 167.739,20 177.653,93 177.281,12 - 35.699,12" 
Fonte: Anexo II do 3o Termo Aditivo 

Quadro 03 - Memória de Cálculo do Anexo II 
Em R$1,00 

Memória de Cálculo do Anexo li* 

Valor original reajustado 267.360,00 x 5,9108% = 283.164,00 

Valor resultante da redução de 50% do quantitativo (de 600 para 300 
conjuntos) 

283.164,00 - 50% = 141.582,00 

Saldo do Contrato reduzido do valor equivalente a 300 conjuntos. 177.281,12 - 141.582,00 = 35.699,12 
Fonte: Anexo II do 3o Termo Aditivo 

O Anexo II, de 12/09/2014, apresentou após ajustes o saldo contratual para a 
Defensoria Pública da Bahia o valor de R$35,699,'12. Abatendo-se deste, os 
pagamentos realizados em 2014, R$372,81 e, em 2015, R$33.743,29, o saldo 
atualizado em 2015 é de R$1.583,02, suficiente apenas, para 03 conjuntos de 
identificação ou 05 conjuntos de identificação (em 2a via) ou ainda, para 41 cédulas de 
identidade (em 2a via). 

Não foram apresentados à Auditoria novos Termos Aditivos ao Contrato com a Casa da 
Moeda e, como mencionado, na Cláusula Segunda do 3o Termo Aditivo, para qualquer 
alteração no quantitativo, deverá ocorrer através de Termo Aditivo, com a anuência do 
CONDEGE. 

A Diretora Geral Interina, motivada pelo requerido na Solicitação N° RCSP006/2015, 
através de expediente datado de 20/11/2015, apresentou o demonstrativo corrigido e 
atualizado do saldo do referido Contrato s/n°, firmado com a Casa da Moeda, 
concordando com o apontado pela Auditoria e informou: 

Desse modo, o valor atuai do saldo remanescente do contrato s/n° em epígrafe 
é R$1.583,02 (hum mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos). 
Ademais, informamos que a necessidade de suplementaçáo do quantitativo 
contratual será encaminhada para a apreciação da Administração Superior da 
instituição. 

Ressalte-se ainda que, por se tratar de credenciais exclusivas do Defensor Público, 
requisitamos através da Solicitação N° RCSP008/2015, a apresentação os controles 
pertinentes à solicitação, recebimento e distribuição (entrega ao Defensor Público) dos 
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Conjuntos de Identificação Funcional, contendo Carteiras de Identidade, Porta-
documento e Distintivos dos integrantes da carreira de Defensor Público, relacionando 
as quantidades, também em 2a via, objeto do Contrato em referência, no que fomos 
atendidos pela C l. 124/2015 Info-DP e anexos, onde informa também que os 
defensores foram notificados através de correspondência eletrônica, encaminhada pelo 
Gabinete Geral e Diretoria Geral 

5.2 Área contábil, orçamentária e financeira 

5.2.1 LOC TUDO Locação e Assistência Técnica LTDA - ME 

A empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica Ltda. - ME, firmou com a 
D PE/BA os Contratos n° 082/2013 e n° 027/2014, na forma a seguir: 

O Contrato n° 082/2013, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Locação de 246 
condicionadores de ar tipo split de parede, com a vigência de 12 meses a partir de 
20/12/13, no valor global mensal total de R$55.500,00 e Preço global anual de 
R$666.000,00. 

Alterado, por meio do 2o Termo Aditivo, teve sua vigência prorrogada por mais 12 
meses, com início em 20/12/2014 e término em 19/12/2015 e, através do 3o Termo 
Aditivo, de 23/02/2015, considerando o acréscimo realizado pelo 1o Termo Aditivo e a 
supressão (neste 3o T.A.), de aparelhos de condicionadores de ar, reduziu o valor 
mensal de R$55.904,00 para R$45.256,00. 

O Contrato n° 027/2014, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Locação de 215 
condicionadores de ar tipo split de parede e de teto, semelhante ao Contrato n° 
082/2013, com o prazo de vigência de 12 meses a contar da data da sua assinatura 
em 01/10/2014, no valor global mensal total de R$49.540,00 e Preço global anual de 
R$594.480,00. Foi prorrogado em 23/09/2015, através do 1o Termo Aditivo, por mais 12 
meses, com início em 01/10/2015 e término em 01/10/2016. 

Do exame realizado nos processos de pagamento à empresa LOC TUDO Locação e 
Assistência Técnica Ltda. - ME, referentes à execução dos Contratos n°s 082/2013 e 
027/2014, constatamos irregularidades merecedoras de destaque, conforme a seguir. 

5.2.1.1 Inércia da DPE para adoção de providências saneadoras de contratação 
antieconômica 

Da análise da licitação que deu origem ao Contrato n° 027/2014, a auditoria constatou 
indícios de antieconomicidade para o valor pactuado com a empresa LOC Tudo, 
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conforme a seguir transcrito: 

5.4.1.2 Realização de licitação sem demonstração de economicidade na 
escolha efetivada. 

O Pregão N° 27/2014, processo N° 1224140039984, resultou na contratação da 
empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica para locação 215 
condicionadores de ar, destinados a DPE em 22 municípios, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos. O contrato para 12 meses, 
teve como valor dos serviços o montante de R$594.480,00. 

Conforme Solicitação N° LM003/2015, de 03/03/2015, foi requerido à DPE, que 
apresentasse documèntos e/ou justificativa que ampararam a locação, em 
lugar da compra dos equipamentos, comprovando ser mais vantajoso para a 
Administração Pública locar, em lugar de adquirir o material. 

Em resposta a DPE assinalou, conforme Ofício DPE/DG n°021/2015 de 
12/04/2015: 

Quanto ao processo N° 1224140039984, não foi localizado 
nenhum documento/justificativa que amparou a licitação para 
locação de equipamentos, comprovando ser mais vantajoso para a 
Administração Pública locar, em lugar de adquirir o material. 

A DPE admite não haver qualquer estudo e/ou pesquisa que justifique a 
vantajosidade da locação dos aparelhos. Ressalte-se que, a auditoria 
identificou que em 2013, através do Pregão Eletrônico N° 31/2013, foi também 
contratada a LOC TUDO, mediante Contrato N° 82/2013, para o mesmo objeto, 
relativamente a 246 aparelhos, também para a capital e o interior. Tal contrato, 
vigente até 19/12/2015, conforme segundo Termo Aditivo, datado de 
19/12/2014, foi celebrado pelo valor inicial de R$666.000,00. Em 2014, o 
desembolso com este contrato foi no montante de R$510.248,02. O 
desembolso no exercício para o Contrato N° 27/2014, originado do Pregão sob 
análise, foi no total de R$88.413,75. 

Esta auditoria realizou pesquisa de preços (em anexo a este relatório) junto a 
03 fornecedores distintos, para cotação de fornecimento dos 215 
condicionadores de ar descritos, com todas as especificações, no Edital deste 
Pregão, obtendo os seguintes preços, referentes a maio/2014: 

a) CENTRALTEC (http://centraltec-px.rtrk.com.brt - valor de R$362.310,00. 
b) WEBCONTINENTAL (http://www.webcontinental.com.br) - valor de 
R$293 459,00. 
c) POLOAR (http://www.poloar.com.br) - valor de R$290.609,53. 

Cumpre informar que não foram cotados os serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, também prestados pela LOC TUDO. Ainda assim, pode-se 
observar, comparando com a menor cotação obtida, que a aquisição dos 
aparelhos (R$290.609,53) representa 48,88% do valor da locação dos 
aparelhos junto â LOC TUDO (R$594.480,00). Considerando que os aparelhos 
constituem material permanente, com duração de vida útil média superior a 02 
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anos, a DPE deveria apresentar justificativas que motivassem a adoção do 
aluguel dos equipamentos, em lugar da aquisição dos mesmos. 

Vale a lição contida nos ensinamentos de Marçal Justen Filho "[...] Não basta 
honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos. A 
economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o 
ponto de vista da gestão dos recursos públicos". (Justen Filho, 1998, p.66) 

Na Administração Pública não se pode gerir recursos financeiros sem que se 
tenha a certeza de que foram empregados da maneira mais econômica e 
vantajosa. Como confirmam os esclarecimentos prestados, a licitação foi 
realizada sem que fossem explicitados os aspectos que determinaram a 
escolha pela locação dos condicionadores de ar em substituição à aquisição 
destes equipamentos, inobservando o principio da Motivação. 

Este Tribunal de Contas por meio do expediente N° 001314/2015, notificou a Defensora 
Pública-Geral e da Notificação N° 001315/2015, o Diretor Geral. Em suas respostas ao 
TCE, ambos foram representados por Soledade, Menezes e Carvalho - Advocacia e 
Consultoria, que apresentou esclarecimentos de igual teor, sob os N°s 
TCE/008493/2015 e TCE/008939/2015, respectivamente, ora tratado especificamente 
sobre o item 5.4.1.2, Realização de licitação sem demonstração de economicidade na 
escolha efetivada, a seguir transcritos: 

Importante destacar que a locação de equipamentos de ar condicionado para 
atender às necessidades da DPE/BA já houvera sido empreendida desde o 
exercício financeiro de 2013, conforme constava do Contrato n° 082/2013, sem 
que tal prática merecesse critica ou reprimenda por parte do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado. 

Assim, com a vênia devida, julgamos ser reducionista a análise auditoria!, 
restringindo-se a comparar o custo de aquisição com o de iocaçâo, sem 
computar os altos custos referentes â instalação, ao conserto e à manutenção 
preventiva dos equipamentos, assim como a vida útil dos aparelhos, a logística 
de inspeção in loco, a demora na resolução de problemas, dentre outros. 
Visivelmente esses custos não foram levados em consideração, quando da 
comparação entre as duas possibilidades levantadas pela auditoria (aquisição 
versus locação). 

Outro ponto que não foi levado em consideração é a distribuição física das 
unidades da DPE/BA por todo o território estadual, o que exige um considerável 
aparato logístico para o regular funcionamento dos sistemas de refrigeração de 
ambientes. A medida que foram implantadas novas unidades em comarcas do 
interior, aumentou também a necessidade de provê-las, de modo eficiente, de 
equipamentos que garantam o mínimo de conforto aos Defensores Públicos e 
aos assistidos. 

Caso a gestão da ora Requerente tivesse optado pela simples aquisição dos 
equipamentos, subsistiria a necessidade da contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva. Havia um histórico problemático referente a 
empresas de manutenção de condicionadores de ar, pois o contrato para esses 
serviços previa a mão de obra, cabendo à DPE/Ba o ônus pela substituição das 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 

23 



TCE/GEPRO 1 

PG.17 

TATCE. 

6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

peças. Dentre desse formato, verificávamos sempre a demora na resolução 
dos problemas, prolongando eventuais desconfortos sofridos pelos Defensores 
Públicos e pelos assistidos. 

Por outro lado, a SAEB não recomendava efetuar a aquisição dos aparelhos, 
sobretudo por causa do custo alto de manutenção. No caso das instalações 
localizadas na Capital, é comum se verificar uma drástica redução da vida útil 
dos equipamentos, por conta do alto (ndice de salitre, ocasionado pela peculiar 
formação geográfica da cidade (quase uma ilha!). Além disso, diante da 
extensão territorial onde devem estar localizados esses aparelhos, muitas 
vezes nas cidades do interior não haviam empresas cadastradas no SIMPAS 
(condição imposta pela SAEB), capazes de gerar a SRD (Solicitação da 
Reserva de Dotação) e a respectiva LID (Licitação/lnexigibilidade/Dispensa) e 
viabilizar a contratação dos serviços de manutenção. 

No que tange especificamente ao Contrato n° 27/2014, firmado com a empresa 
LOC TUDO Locação e Assistência Técnica, deve ser assinalado que: 

i) o preço contratado situou-se dentro da média de mercado para locação dos 
equipamentos dessa natureza, apurada em pesquisa de preços constante do 
Processo Administrativo n° 1224140039984, inexistirdo superfaturamento; 

ii) a empresa contratada estava obrigada a fornecer os equipamentos novos e 
com garantia, inclusive apresentado notas fiscais com data de emissão em 
prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à assinatura do contrato; 

iii) na instalação dos aparelhos de ar, todos os materiais (canos, conexões, 
isolamento, etc.) e demais custos com recuperação da estrutura (reboco, 
gesso, pintura) ficavam a cargo da empresa contratada; 

iv) com vistas a garantir agilidade de atendimento, a empresa contratada fica 
obrigada a realizar os serviços de manutenção corretiva ou substituição do 
aparelho no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante chamado 
da DP E/BA, e em caso de notificação de defeito o atendimento deverá 
ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas subsequentes ao chamado, ou em 8 
(oito) horas em caso de urgência, independente da unidade administrativa na 
qual esteja instalado o equipamento. 

Ademais, julgamos ser de fundamental importância trazer â baila o fato de que 
a prática de locar aparelhos condicionadores de ar não foi uma inovação da 
DPE/BA, havendo outros órgãos que se utilizam do mesmo recurso logísticos. 
A titulo de ilustração, apontamos a existência do Contrato n° 02/12, celebrado 
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia - ALBA (vide doe. 01), 
que trata da locação de aparelhos de ar condicionado tipo split, no valor mensal 
original de R$52.798,00 (cinqüenta e dois mil, setecentos e noventa e oito 
reais). Apesar dos prédios da ALBA estarem concentrados todos no Centro 
Administrativo da Bahia, o que facilitaria a logística dos serviços de 
manutenção, ainda assim se verificou ser mais vantajosa a locação em 
detrimento da aquisição. No caso da DPE/BA, que envolve a atuação em 22 
(vinte e dois) Municípios, as vantagens de natureza logística da locação 
tornam-se ainda mais evidentes. 

O procurador não prestou os esclarecimentos oportunizados pelas citadas Notificações, 
de modo diverso, questionou os procedimentos auditoriais empregados, alegando que 
o Tribunal não teceu críticas ao Contrato n° 082/2013, anteriormente firmado, com o 
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mesmo objeto, onde demonstrou desconhecer que o TCE se utiliza de metodologias 
próprias no planejamento da auditoria para selecionar os contratos para exame. Sendo 
desta feita, selecionado o citado Contrato, para exame da execução do mesmo em 
decorrência dos indícios de contratação antieconômica apurados na análise do 
procedimento licitatório. 

O representante dos Gestores responsáveis pela DPE, julgou insuficiente a análise da 
auditoria por não computar os altos custos referentes á instalação, ao conserto e á 
manutenção preventiva dos equipamentos, assim como a vida útil dos aparelhos, a 
logística de inspeção in loco, a demora na resolução de problemas e, ainda, não 
considerar a distribuição física das Unidades da DPE por todo o território estadual. 

Argumentou ainda, que a aquisição dos equipamentos demandaria a respectiva 
contratação de serviços de manutenção, bem como a aquisição de peças, o que traria 
dificuldades para DPE, na solução dos problemas verificados. 

E, por fim, antes de fazer comparações citando contrato com objeto semelhante 
celebrado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia - ALBA, elencou as 
justificativas requeridas pelo TCE em sua Notificação. 

As justificativas apresentadas pelo representante nomeado pelos Responsáveis da 
DPE/BA, não modificaram o apontado no Relatório de Auditoria das contas do exercício 
de 2014 por não trazerem novas evidências, estudos de preços individualizados dos 
aparelhos locados, dos valores dos custos com a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, bem como dos valores estimados com aquisição de 
peças de reposição e da logística para o atendimento na manutenção de todas as 
unidades da DPE/BA, que possam sustentar a escolha pela locação dos equipamentos 
ser a mais adequada para a DPE. 

Diante da gravidade do assunto e por figurar em situação de risco no planejamento da 
Auditoria, tendo em vista também o precedente achado de auditoria que versa sobre o 
assunto semelhante, "Realização de despesas antieconômicas", item 5.3.5, do relatório 
de auditoria das contas do exercício de 2014, selecionamos e examinamos os 
processos de pagamentos dos Contratos n°s 082/2013 e 027/2014, que teve como 
desembolso no período de 01/01 a 31/08/2015, os valores de R$329.181,83 e 
R$279.546,80, respectivamente, em medições realizadas até o mês de Julho/2015, 
conforme demonstrados a seguir: 
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Tabela 05 - Medições - Julho/2015 
Em R$1.00 

|LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - ME / CNPJ03019757000115 

CONTRATO N6 82/2013 

\ Número do 
Processo Número do Empenho Data do 

Empenho 
Data do 

Pagamento 
Pagamento 
ao Credor 

N°Nota 
Fiscal 

Quantidade de 
Equipamentos 

150053306 5010100011500006151 25/05/15 12/08/15 42.213,39 59502 160 
150020696 5010100011500000021 04/02/15 06/05/15 43.294,00 58388 157 
150028018 5010100011500000021 04/02/15 18/05/15 43.705,00 58623 160 
150006073 5010100011500000021 04/02/15 11/02/15 43.130,88 57836 158 
150011883 5010100011500000021 04/02/15 12/03/15 43.294,00 58058 157 
150036932 5010100011500000021 04/02/15 16/07/15 15.124,79 58929 -

150044021 5010100011500000021 04/02/15 14/07/15 46.877,72 59177 160 
150036959 5010100011500000021 04/02/15 19/06/15 46.877,72 58939 160 
150053306 5010100011500000021 04/02/15 12/08/15 4.664,33 59502 160 

Total 329.181,83 

CONTRATO N° 27/2014 

Número do 
[Processo Número do Empenho Data do 

Empenho 
Data do 
Pagamento 

Pagamento 
ao Credor 

N° Nota 
Fiscal 

Quantidade de 
Equipamentos 

150053292 5010100011500012631 21/0B/15 25/08/15 41.191,35 59503 182 
150044013 5010100011500000011 04/02/15 14/07/15 41.063,00 59217 181 
150028026 5010100011500000011 04/02/15 19/05/15 41.063,00 58624 181 
150036940 5010100011500000011 04/02/15 17/06/15 41.063,00 58940 181 
150006065 5010100011500000011 04/02/15 11/02/15 35.515,70 57837 171 
150011891 5010100011500000011 04/02/15 12/03/15 39.469,75 58059 178 
150020688 5010100011500000011 04/02/15 16/04/15 40.181,00 58389 178 

Total 279.546,80 
Fonte: Processos de Pagamento 

O desembolso acumulado dos referidos Contratos, até 31/08/2015, alcançou um total 
de R$608.728,63. 

A Auditoria, através dos processos de pagamento, verificou também que após 21 
meses de vigência do Contrato n° 082/2013, do quantitativo contratado de 246 
aparelhos de condicionadores de ar, apenas 182 haviam sido instalados, o equivalente 
a 74%. Quanto ao Contrato 027/2014, após a vigência de 11 meses, de 215 
condicionadores de ar, somente 160 estavam instalados, representando também 74% 
do total contratado. Esta situação carece de esclarecimentos sobre o quantitativo 
ocioso, do contrário pode espelhar também, falha no planejamento quanto ao número 
necessário de aparelhos a serem utilizados nas Unidades da DPE. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 

26 



TCE/G£PN0 

PG. 48 

6" Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Consoante os processos de pagamentos e o Histórico Contratual demonstrando os 
pagamentos realizados, eis a situação financeira dos contratos com o desembolso no 
exercício, acumulado e projeção até o final aditado. 

Tabela 06 - Desembolso 
Em R$1.00 

; Contrato 
N° Vigência 

Valor 
Contratado 

Valor 
Contratado 

Aditado 
Acumulado 

Desembolso 
no Exercício 

de 2015* 
Desembolso 
Acumulado* 

Saldo 
Financeiro 

por vigência 

Saldo 
Financeiro 

do Contrato 

082/2013 

1a-20/12/13 a 
19/12/14 669.407,211 

1.280.609,31 329.181,83 839.429,85 
159.159,19 

441.179,46 082/2013 
2a -20/12/14 a 
19/12/15 611.202,10® 

1.280.609,31 329.181,83 839.429,85 
282.020,27 

441.179,46 

027/2014 

1»-01/10/14 a 
30/09/15 594.480,00 

1.188.960,00 279.546,80 367.960,55 
226.519,45 

820.999,45 027/2014 
2"-01/10/15 a 
01/10/16 594.480,00® 

1.188.960,00 279.546,80 367.960,55 
594.480,00 

820.999,45 

TOTAL 2.469.569,31 2.469.569,31 608.728,63 1.207.390,40 1.262.178,91 1.262.178,91 
Fontes: Processos de Pagamento, Contratos e Aditivos 
'Desembolso até 31/08/2015 referente a última medlç&o do mês de Julho/2016 
1 R$666.000,00 • R$3.407,21s R$669.407,21, acréscimo conforme 1* Termo Aditivo. 
' R$669.407,21 - R$106.415,20 + R$47.210,03= R$611.202,10, acréscimo e redução conforme 2°, 3a e 4' Termos Aditivos. 
4 Conforme 1o Termo Aditivo. 

Do exposto no Quadro acima, depreende-se a inobservância ao princípio da 
economicidade ao verificar o desembolso acumulado de R$1.207.390,40 aplicados em 
serviços de locação de condicionadores de ar e um saldo contratual de 
R$1.262.178,91, perfazendo o total contratado na ordem de R$2.469.569,31, sem levar 
em consideração o reajuste do Contrato n° 027/2015, que poderá ser requerido, por 
completar 12 meses de vigência. 

Ressalte-se que nos processos de pagamentos não há evidências de que ocorreu a 
manutenção preventiva, prevista no §5° da Cláusula Primeira - Objeto, dos Contratos 
n°s 082/2013 e 027/2014, para todos os aparelhos, em todos os meses. Bem como, 
inexistem nos processos examinados informações que comprovem a demanda e a 
execução da manutenção corretiva, prevista no §6° da Cláusula Primeira - Objeto, dos 
citados Contratos, mês a mês, detalhando o serviço realizado e a substituição de 
peças, quando necessário, o que motivou a Solicitação N° RCSP005/2015, item IV, 
para apresentação dos devidos documentos e/ou esclarecimentos. 

Considerando que as justificativas da DPE não abordaram os aspectos financeiros por 
não expor, separadamente, os custos adicionais referentes à manutenção, peças e 
logística na prestação de serviços de manutenção, que somados ao valor da locação 
do bem justificassem a sua contratação. 
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Considerando que, na época, a auditoria das contas do exercício de 2014, para o 
Contrato n° 027/2014, realizou pesquisa de preços e apurou que os preços praticados 
(R$290.609,53) para aquisição dos aparelhos locados representavam 48,88% do valor 
anual contratado (R$594.480,00) e, ainda, que desta feita, ao acompanhar a execução 
do Contrato, constatamos que na 1a prorrogação do Contrato, com base no valor 
histórico, a relação entre o valor pesquisado (R$290.609,53) para aquisição passou de 
48,88% para 24,44% do valor contratado atualizado (R$1.188.960,00), a Auditoria 
entende a contratação como antieconômica. 

Em resposta à Solicitação N° RCSP007/2015, a DPE apresentou documento datado de 
01/12/2015, da Diretora Geral Interina, com o seguinte teor: 

I. Inércia da DPE para providências saneadoras de contratação 
antieconômica. 

a)Em atenção ao presente item informo que a Atual Gestão da DPE, atenta a 
tomar decisões pautadas em seu compromisso com o erário, bem como 
preocupada em administrar de forma responsável, em 03 de setembro do ano 
em curso, autuou, através da Diretoria Geral, o Processo Administrativo n° 
1224150063786, cujo objeto é auferir a quantidade de equipamentos de ares 
condicionados por unidade, elaborar proposta de aquisição de novos aparelhos 
para substituição, bem como proposta de manutenção para os equipamentos já 
existentes, a fim de reunir as informações necessárias para abertura de 
certame ílcitatório para aquisição dos equipamentos de ar. com o escopo de 
extinguir os contratos de locação atualmente vigentes. 

b)No tocante a observação a respeito do quantitativo ocioso previsto nos 
contratos, informo que encontra-se em tramitação o Processo Administrativo n° 
1224150066700 que trata da adequação do contrato n° 27/2014 às 
quantidades efetivamente instaladas, de modo que será formalizado o 2° Termo 
Aditivo realizando o devido ajuste. 

Quanto ao Contrato n° 82/2013 as mesmas medidas acima epigrafadas serão 
adotadas. 

c)Em relação a ressalva realizada pelo TCEnoqued iz respeito a não haver 
evidências nos processos de pagamento da ocorrência de manutenção 
preventiva e corretiva, bem como de substituição de peças dos contratos 
82/2013 e 27/2014, entendemos que o pagamento do valor global mensal 
total, engloba a "manutenção que consiste na revisão periódica dos 
condicionadores de ar, por meio de 01 (uma) revisão mensai, com a fínaiidade 
de avaliar as condições de funcionamento dos condicionadores de ar, aiém de 
detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos..." 
conforme prescreve a Cláusula Primeira - Objeto de ambos os Contratos, 
considerando-se ainda que de acordo com o estipulado pela Cláusula Terceira 
- Preço 3° "Para fins de pagamento, o vaior será o resultante do somatório 
dos serviços e do fornecimento de peças, materiais e acessórios, 
devidamente autorizado pela Administração e comprovada mente 
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aplicados nos condicionadores de ar, na forma pactuada" Entendemos, 
desta forma, que o valor mensal pago à Contratada engloba, inclusive, a 
obrigação acessória de dar manutenção preventiva e corretiva nos bens 
locados, postos que estes sâo de propriedade da Loc Tudo Locação e 
Assistência Técnica Ltda. - Me. 

A Diretora Geral Interina informou que a atual Gestão da Defensoria Pública 
preocupada em administrar de forma responsável, tomou a decisão para descontinuar 
o gasto antieconômico em 03 de setembro de 2015, quando autuou, através da 
Diretoria Geral, o Processo Administrativo n° 1224150063786, dando início às 
providências necessárias no intuito de extinguir os referidos contratos de locação com 
a aquisição de novos aparelhos para substituição com a contratação da respectiva 
manutenção, sem entretanto, estabelecer prazos ou cronogramas para as citadas 
providências. 

Quanto ao quantitativo de equipamento ocioso previsto nos contratos, haja vista que 
até agosto de 2015, apenas 74% haviam sido instalados, informou a existência do 
Processo Administrativo n° 1224150066700 que trata da adequação do contrato n° 
27/2014, das quantidades efetivamente instaladas através da formalização do 2o Termo 
Aditivo realizando o devido ajuste, bem como para o Contrato n° 82/2013. Entretanto, 
sem apresentar os necessários prazos da adequação até a extinção dos referidos 
Contratos. 

Desta forma, a Defensoria Pública, reconheceu o achado de auditoria a partir da 
iniciativa de sanear a irregularidade com a extinção das multicitadas contratações 
antieconômicas. Tais procedimentos deverão ser incluídos no escopo de auditorias 
futuras para acompanhamento. 

5.2.2 SOE Organização de Eventos LTDA. - ME 

A empresa SOE Organização de Eventos Ltda. ME, celebrou com a DPE/BA o contrato 
N° 45/2013, cujo objeto foi a prestação de serviços eventuais de hospedagem com 
fornecimento de refeições para DPE, no município de Salvador-BA, de acordo com as 
especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as 
condições previstas no referido contrato e na Proposta de Preços apresentada pela 
Contratada, com o prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data de 
assinatura em 31/07/2013, no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
prorrogado, inicialmente, por mais 12 meses (1o Termo Aditivo) e, em 30/07/2015, 
através do 2o Termo Aditivo, por mais 120 (cento e vinte) dias com início em 31/07/2014 
e término em 28/11/2015. Através da Apostila N° 15/2015, publicada no DOE, de 
15/05/2015, o valor do contrato foi reajustado passando o valor global para 
R$212.180,00 (duzentos e doze mil, cento e oitenta reais), com a seguinte modificação 
nos preços unitários das diárias, conforme a seguir: 
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Quadro 04 - Preço Unitário 

Serviços Preço Unitário do 
Contrato 

Preço Unitário da 
Apostila 

Apartamento individual (diária) com 
café, almoço e/ou jantar por pessoa R$ 189,00 R$ 200,51 

Apartamento duplo (diária)com café, 
almoço e/ou jantar por pessoa R$252,00 R$ 267,35 

Apartamento triplo (diária) com café, 
almoço e/ou jantar por pessoa R$ 260,00 R$ 275,83 

Fonte: Termo de Contrato, Aditivos e Processo de Pagamento. 

No período de 01/01/2015 até 31/08/2015, segundo o FIPLAN, o desembolso para o 
Contrato atingiu o valor de R$101.826,09, o qual examinamos em sua totalidade, 
consoante o demonstrado a seguir: 

Tabela 07 - Desembolso 
Em R$1,00 

Processo 
n° Número do Empenho N° Nota 

Fiscal 
Data da Nota 

Fiscal 
Data do 

Pagamento 
Pagto. com 
Retenções 

Pagamento 
ao Credor 

150023970 5010100011500007245 88 26/05/15 19/06/15 100.222,00 96.373,48 

150036800 5010100011500007245 91 03/07/15 21/07/15 534,70 514,17 

150040824 5010100011500007245 92 15/07/15 21/07/15 200,51 192,81 

150046652 5010100011500007245 90 03/07/15 22/07/15 401,02 385,62 

150025914 5010100011500007245 89 03/07/15 22/07/15 267,35 257,08 

150047861 5010100011500007245 93 15/07/15 23/07/15 200,51 192,81 
r-

TOTAL 101.826,09 97.915,97 
Fonte: Processos de Pagamento 

Do exame realizado nos processos de pagamento à empresa SOE Organização de 
Eventos Ltda. ME, referentes à execução do Contrato n° 045/2013, constatou-se o 
seguinte. 

5.2.2.1 Pagamento de quantidade de diárias de hospedagem superior à 
quantidade utilizada, gerando ônus para o Erário 

Constatou-se no pagamento à empresa SOE Organização de Eventos Ltda. ME, no 
valor total de R$100.222,00, referente a 188 diárias de hospedagem em apartamento 
duplo, no Grand Hotel Stella Maris, equivalentes a 376 diárias por pessoa. Deste total, 
148 diárias por pessoa no valor de R$39.567,80 foram pagos sem que os 
apartamentos disponibilizados fossem utilizados, em decorrência do não 
comparecimento "No Show", de 74 participantes, por ocasião da comemoração da 
Semana de Defensoria Pública e do dia do Defensor Público do ano de 2015, conforme 
a seguir demonstrado: 
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Tabela 08 - Diárias 
Em R$1,00 W*——- . — -! ! — . — r——ri -r r- r— r— = T-—r̂zr- - 1 

ttem 
Diárias em 

Apartamento 
Duplo 

Quantidade 
de diárias por 

Pessoas 

Valor Unitário 
no Contrato Valor Total Observação 

01 a 63 126 252 267,35 67.372,20 Apartamentos ocupados 

64 a 100 74 148 267,35 39.567,80 "No show" Não compareceram 

Total de Reservas 200 400 267,35 106.940,00 

11, 18, 24,25, 36, 
41 e48,5, 21, 55,23. -12 -24 -6.718,00 Ajustes: valores negociados e pagos 

pelos participantes 

TOTAL 188 376 TOTAL PAGO 100.222,00 
Fonte: Planilha no Processo de Pagamento 

A Tabela acima foi elaborada a partir da planilha da Sapotti Eventos, solicitada pela 
Diretora de Finanças às fls. 68, para integrar o processo de pagamento com a relação 
nominal dos servidores que se hospedaram e a quantidade de diárias demonstrando a 
composição do total de R$100.222,00. 

A Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial, além de ter atestado a 
consecução do objeto contratado na Nota Fiscal N° 88, solicitou o pagamento (fls. 59), 
ratificando o seu atesto pelos serviços prestados por estar em conformidade com o 
Contrato N° 45/2013 e com as listas de presença às folhas 16 a 58. Contudo, a 
Auditoria verificou que nas mencionadas listas de presença do evento no citado Hotel, 
no dia 16/05/2015, constaram apenas 59 assinaturas dos participantes e, no evento do 
dia 17/05/2015, somente 36 participantes compareceram, representando um 
quantitativo abaixo do apresentado na planilha da Sapotti Eventos, que serviu de base 
para o pagamento. 

Carece de esclarecimentos a correlação entre os contratos N°45/2013 - SOE e N° 
08/2014 - FÓRUM, tendo em vista o seguinte despacho (fls. 60) da Diretora Geral 
interina da DPE: 

Encaminhem-se os autos à Coordenação de Contratos e Convênios 
para atualização de saldo do Contrato n° 08/2014, firmado com a 
empresa Fórum Eventos Eireli - EPP, decorrente de emissão da Nota 
Fiscal N° 88, no valor de R$100.222,00 (cem mil, duzentos e vinte e 
dois reais), acostada à fls. 15, alusiva ao retro citado instrumento 
contratual. 

Ressalte-se que a Defensoria Pública foi alertada para que na possibilidade de 
ocorrência de "No show", não comparecimento para hospedagem, o valor equivalente 
seria cobrado integralmente como se tivesse ocupado as dependências 
disponibilizadas (fls. 73). 
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No processo de pagamento não foram constatadas medidas inibidoras da possível 
causa do prejuízo, nem providência para o ressarcimento do dinheiro público e, ainda, 
nem ao menos uma justificativa. Esta prática, torna evidente, falta de zelo com a coisa 
pública, que acarretou um prejuízo ao erário no total de R$39.567,80. 

A Defensoria, através de expediente datado de 25/11/2015 (Anexo Único XX), da 
Diretora Geral-lnterina, apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 
conforme trechos a seguir transcritos: 

A Lei federal n® 10.488/2002 criou o Dia Nacional da Defensoria Pública, 
seguido pela Lei Complementar Estadual 26/2006, data escolhida, 19 de maio, 
idêntica ao dia do Santo Ivo, Padroeiro dos Advogados. 

Nesta data, de forma bastante oportuna, a Instituição Defensoria Pública, como 
uma Política Nacional, de forma a aprimorar a atuação Institucional, promove a 
troca de experiências e diálogo acerca das dificuldades, inclusive com 
membros atuante no interior do estado, promovendo uma integração entre 
membros e especializadas, otimizando o serviço público através do 
pertencimento e redirecionamento para a missão constitucional da Defensoria 
pública. 

[...] 

Necessário previamente esclarecer que apenas houve CONVOCAÇÃO para 
comparecimento dos membros da Defensoria Pública do Estado nos dias 18 e 
19 de novembro de 2015, (segunda e terça-feira), no qual foi pago diárias e 
transporte destes, portaria 327/2015. 

Para o Evento objeto desta Inspeção, relacionado ao "no show" de membros 
no Hotel Grand Hotel Stella Maris, responsabilidade da Instituição restou a 
hospedagem em quarto duplo durante o período de 16/05 a 18/05, sendo que o 
check in seria realizado dia 16/05 a partir das 14h e o check out seria realizado 
dia 18/05 até as 12h. 

Trata-se de uma hospedagem de meia pensão, café da manhã e almoço ou 
jantar, negociado de forma a manter um valor compatível com o serviço 
público. 

O princípio da economicidade dos gastos públicos foi a todo momento 
exercido, pois, desde o início, os defensores públicos que optassem por 
levar acompanhante ou ocupar um quarto single deveriam pagar a 
diferença pela hospedagem extra. O pagamento foi feito diretamente â 
empresa SOE Eventos, responsável pela conta da hospedagem, e deduzido do 
valor final devido pela Defensoria Pública. 

[...] 

Cumpre destacar que a cláusula de "no shoW foi uma imposição do Hotel, 
sem possibilidade de supressão, sendo uma cláusula padrão das unidade 
hoteleiras, inclusive nos outros hotéis cotados para o evento, restando poucas 
alternativas na cidade de Salvador que suportariam a chegada possível de até 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 

32 



TCE/GEPRO 

PG. 54 

6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

266 membros, com esposa e filhos, no dia do evento, razão pela qual, pelo 
princípio da razoabilidade, acabou por ser aceita, tratando a Instituição de 
negociar outros termos da hospedagem e fim de compensar a presença desta 
cláusula, considerando todo o conjunto do ajuste. 

Houve cotação de 02 hotéis outros, Devitle Salvador, que estabelecia também 
a cláusula "no-shoW e o Grand Palladium Imbassai Resort & Spa e o Vila Galé 
Marés, que estabelecia o pagamento antecipado de 100% dos acordado, 
sendo que em ambos os hotéis os valores das diárias eram superiores ao 
praticado pelo Grand Hotel Steila Mares, does. anexos, como impõe a lei de 
Licitações que requer pesquisa de mercado. 

Necessário ponderar que houve negociações amplas no tocante a 
permanência desta Cláusula, a saber: 

1) Em que pese a Instituição suportar custos com hospedagem e 
alimentação apenas dos defensores públicos, o hotel teria que disponibilizar 
hospedagem e alimentação para suportar até 300 pessoas, como já consta 
na justificativa, fls 04 do processo. 

2) Defensores públicos poderiam optar por ocupar quartos individuais ou com 
seus companheiros(as) e filhos, assumindo custo excedente, o que implicaria 
em uma necessidade de disponibilidade destes quartos; 

3) A tarifa balcão, que seria R$ 725,00 para um quarto duplo deveria ser 
reduzido para RS 534,70, sendo que a tarifa balcão incluía apenas o café da 
manhã. 

4) A tarifa praticada pela DP incluía meia pensão - almoço ou jantar. Foi 
incluída uma refeição. Considerando que o custo individual da alimentação 
era de R$ 60,00, a tarifa balcão, nos mesmos termos da negociada passaria a 
ser de R$ 845,00, contudo restou mantido o valor de R$ 534,70. 

5) Haveria a cortesia de 02 salões, cada um com valor diário de R$ 1.760,00, 
totalizando R$ 3.520,00 

6) Acompanhantes e defensores que optaram por quartos individuais 
devolveram á Instituição a diferença da tarifa, preservado o recurso público. 

7) Aos defensores Públicos interessados em participar das atividades, sem se 
hospedar no hotel foi permitida a refeição, considerando exatamente o pacote 
contratado, implicando em economia, pois a DP não necessitou custear 
alimentação avulsa, permitindo concluir pela acomodação, mesmo que indireta. 

Como uma oitava causa de diminuição de custos, destaca-se que este evento 
se deu na forma de CONVITE institucional, o que resultou em ECONOMIA de 
recursos, pois deixaram de ser pagas diárias e passagens para TODOS os 
Defensores do Interior do Estado, no montante individual de R$ 200,00, que, 
caso tivessem sido pagas, resultaria em despesa da ordem de R$ 14.800,00, 
como se verificou na convocação ocorrida através da portaria n° 327/2015. 

Historicamente, nos momentos em que a Instituição promovia eventos, a 
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demanda sempre foi significativa entretanto, especialmente naquele período, 
em razão de um recente processo de eleição para cargo de defensor público 
geral, os membros optaram por serem mais reservados no tocante a atividades 
de integração e, dada a esta excepcionalidade, tal fato torna-se imprevisível. 

O Defensor Público Geral procura sempre criar despesas com extrema 
responsabilidade, contudo não pode deixar de ver, no presente caso, a 
existência de fato imprevisível, qual seja, Força Maior, materializado em um 
contexto pós-eleição, no qual estava bastante acesa as disputas internas não 
atendendo, todos, como dito, a um convite para integração. 

A DP poderia ter procedido ao cancelamento das reservas e readequação do 
contrato ante a ausência de comparecimento de Defensores ao evento caso 
houvessem se manifestado previamente. Tal fato se mostrou imprevisível, 
ressaltando que a DP não poderia deixar de fazer a reserva no hotel e 
ocasionar ao defensor público o constrangimento de não encontrar vaga ou ser 
cobrado pelo valor da taxa balcão sem a redução negociada ou, ainda, impedir 
a acomodação individual do Defensor Púbfico que desejasse se hospedar com 
esposo(a) e filhos, ou obrigá-lo a dividir um quarto com outro membro. 
[...] 

A atual gestão não pôde avaliar de forma prévia como a Ciasse iria se 
comportar na oportunidade da hospedagem, mas utilizou de bom senso em 
oferecer possibilidade de vaga a todos os interessados, evitando a taxa de 
balcão, muito superior ao preço praticado, e alimentação. 

[...] 

Quanto à ausência de assinaturas nas listas de presença, realmente esta 
formalidade deixou de ser observada por alguns dos participantes. Entretanto, 
as fotos do evento que integram o processo demonstram que a presença 
significativa de membros, e não sendo obrigatória a presença por parte dos 
defensores, eis que a presença se deu através de convite, e não convocação, 
os mesmos, sem má fé, inclusive, negligenciaram a assinatura por entenderem 
falta de prejuízo. 

No que concerne ao questionamento acerca da correlação entre os contratos 
n° 45/2013-SOE e o de n°08/2014-FORUM, informamos que ocorreu um 
equívoco quando da elaboração do despacho, já corrigido, conforme poderá 
ser constatado no processo, fls. 60, tratando-se de um erro material, conforme 
se verifica através do confronto com a nota fiscal da Secretaria Municipal de 
Salvador, n° 088, fls 15. 

Por tudo quanto exposto, acreditamos que não deva prosperar o entendimento 
de falta de zelo com a coisa pública com prejuízo para o erário, fato não 
intentado. 

A DG da DPE, no que é pertinente ao questionado sobre a correlação entre os 
contratos n° 45/2013-SOE e o de n°08/2014-FORUM, informou tratar-se de um 
equívoco, um erro material. 
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A Defensoria apresentou esclarecimentos que abordaram a finalidade da despesa com 
a data comemorativa do dia da Defensoria Pública, destacou que foi observado o 
princípio da economicidade, anexou cotação de preços de outros hotéis, com ilustração 
de tabela com valores de Tarifa Balcão, demonstrou repetidas vezes a economia com o 
não pagamento de diárias aos defensores uma vez que a chamada dos mesmos 
ocorreu na forma de convite, sendo convocados apenas para os dias 18 e 19 de maio 
de 2015 (no documento consta equivocadamente 18 e 19 de novembro de 2015), 
acatou e justificou a ausência de assinaturas nas listas de presença, invocou a "Teoria 
da Imprevisão" alegando ocorrência de força maior e interferências imprevistas e, 
ainda, informou que a negociação através do "rto-s/iow" resultou em economia com um 
pacote de abatimentos. 

A Auditoria diante do vasto esclarecimento prestado pela DPE, modifica o seu 
entendimento quanto à expressão "falta de zelo". Contudo, tendo em vista que o 
apontado foi originado do exame do processo de pagamento, com a devida análise da 
execução do Contrato n° 45/2013, que na sua Cláusula Terceira - Preço, estabeleceu 
valores fixos para preços de diárias individualizados por pessoa, sendo este serviço 
sob comento, Hospedagem em apartamento duplo com café, almoço e/ou jantar por 
pessoa no valor unitário de R$267,35, dispensando a negociação de tarifas pela DPE 
e, ainda, que mesmo tratando-se de "Convite" e não de "Convocação", sem as 
necessárias medidas que evitassem o não comparecimento "No Show", a Auditoria 
mantém o seu entendimento inicial haja vista que o controle foi negligenciado e 
consequentemente gerou prejuízo. Desta forma, deve ser ressarcido ao erário o total 
de R$39.567,80. 

5.2.3 Empenho a "posteriori" 

Verificamos nos processos de pagamentos à Lais Barbosa Castejon-ME - Contrato N° 
08/2014, Casa da Moeda do Brasil - Contrato S/N°, LOC TUDO Locação e Assistência 
Técnica Ltda.-ME - Contratos N°s 082/2013 e 27/2014, SOE Organização de Eventos 
Ltda.-ME, Contrato N° 45/2013, a realização de despesas sem o prévio empenho, 
contrariando o art. 60 da Lei Federal n° 4.320/1964, que veda o procedimento aplicado 
pela Defensoria Pública - DPE, a seguir demonstrado: 

Quadro 05 - Demonstrativo Empenhos a Posteriori 
Em R$1,00 

Número do 
Processo 

Nota Fiscal Empenho 

Período Data do 
Pagto. Pagto. 

Número do 
Processo N° Data Valor Data Atesto Número Data Período Data do 

Pagto. Pagto. 

LAIS BARBOSA CASTEJON-ME 

150001993 119 04/02/15 1.270,00 05/02/15 5010100011500 
001506 11/02/15 30/01/15 J22/05/15 1.270,00 
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CASA DA MOEDA DO BRASIL 

50051796 276995 21/07/15 7.155,36 29/07/15 5010100011500 l . 7 / n f t / . K I , „ , h«M K 
012052 117/08/15 |Julho/15 18/08/15 7.155,36 

LOC TUDO LOCACAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 

150006073 57836 02/02/15 43.130,88 03/02/15 5010100011500 
000021 04/02/15 Janeiro 11/02/15 43.130,88 

150053292 59503 01/08/15 41.191,35 04/08/15 5010100011500 
012631 21/08/15 Julho 25/08/15 41,191,35 

150006065 57837 02/02/15 35.515,70 03/02/15 5010100011500 
000011 04/02/15 Janeiro 11/02/15 35.515,70 

SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

150023970 88 26/05/15 100.222 26/05/15 5010100011500 
007245 10/06/15 16/05/15 19/06/15 100.222,00 

150025914 89 03/07/15 267,35 13/07/15 5010100011500 
007245 10/06/15 18/05/15 22/07/15 267,35 

Fonte: Processos de Pagamento 

Á título de exemplo, cabe destacar, que carece de esclarecimento o empenhamento da 
despesa no valor de R$830.397,58 (Empenho n°5010100011500000021), muito acima 
do necessário (47%), uma vez que o desembolso anual do Contrato n° 082/2013 foi 
estimado pela DPE em R$564.368,00, caso todo o quantitativo de equipamentos 
estivessem instalados e funcionando, o que não ocorreu. 

Ressaltamos que a mesma irregularidade foi observada no exame dos processos de 
pagamento da empresa SLA Propaganda Ltda. - Contrato n° 036/2011, conforme 
relacionados a seguir: 

Quadro 06 - Empenhos a Posteríori 
. Em R$1,00 

Proc. 
n° NFS-e n° Data NFS-e Número do Empenho Data do 

Empenho 
Data do 
Pagto 

Pagto cl 
Retenções 

50002469 3842, 3845 6/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 23/02/2015 3.363,91 
50002132 3830, 3834 14/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 24/02/2015 28.370,62 
50002132 3780, 3781, 3782 05/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 25/02/2015 2.991,07 
50004313 3858 23/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 25/02/2015 1.837,97 
50034832 4504, 4505, 4506 e 4507 18 e 22/05/2015 5010100011500007016 03/06/2015 D8/06/2015 18.927,01 
50026520 3961, 3962 27/02/2015 5010100011500007016 03/06/2015 08/06/2015 29.015,88 
50035707 4511 26/05/2015 5010100011500007016 03/06/2015 24/07/2015 4.451,20 

Fonte: Processos de Pagamento 

Constatou-se, ainda, nos processos de pagamento, os históricos dos empenhos com 
observações do tipo "Este empenho complementa o de n° XX" ou, a mais comum, 
"Este empenho retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme Portaria 
065/2015 de 02/02/2015, publicada no D.O de 03/02/2015", utilizadas como artifício 
contábil para descaracterizar a despesa sem o prévio empenho. A Despesa Pública 
deve ser previamente empenhada, do contrário, a sua execução fica em desacordo 
com o art. 60 da Lei Federal n° 4.320/1964. 
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Em resposta à Solicitação N° RCSP010/2015, a DPE assim justificou: 

Com relação a realização de despesas sem prévio empenho, cabe informar 
que o sistema de pagamento do Estado - FIPLAN permanece fechado para 
realização de quaisquer lançamentos até a primeira quinzena de janeiro, para 
que possa ser realizado o encerramento do ano anterior. O FIPLAN só iniciou a 
execução de 2015 em 04/02 (quarta-feira). Antes de realizar o empenho é 
procedimento obrigatório o lançamento, através de apostila, de todos os 
instrumentos vigentes para o ano. Como o carnaval ocorreu no período de 12 a 
18/02, a medida que foram lançadas as apostilas eram realizados os 
empenhos. A SLA teve sua apostila lançada em 20/02 e por isso o empenho foi 
realizado apenas nesta data. Pode-se perceber que outros contratos tiveram 
seus empenhos realizados em 04/02/2015 {LOC TUDO). Não temos gerência 
sobre abertura de sistema, pois a gestão do módulo de execução é da SE FAZ 
para todos os entes do Estado que utilizam o FIPLAN. 

O empenho 5010100011500000021, referente a despesa da empresa LOC 
TUDO Locação e Assistência Técnica Ltda. - ME empenhada no valor de R$ 
830.397,58 foi estornada em 09/02/2015 no valor de R$ 180.047,71, por valor 
lançado a maior na abertura do exercício e em 11/02/2015 foi realizado outro 
estorno no valor de R$ 327.698,99 pois a decisão da diretoria de finanças foi a 
realização do empenho até o mês 05/2015, conforme consta no histórico do 
estorno. 

A observação contida no histórico do empenho "Este empenho retroage seus 
efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme portaria 065/2015 de 02/02/2015, 
publicada no DOE de 03/02/2015", é proveniente de uma interpretação da 
gestão anterior da Diretoria de Finanças e não deverá se repetir no próximo 
ano. 

Em suas justificativas a Defensoria atribuiu a irregularidade apontada à 
indisponibilidade no Sistema FIPLAN, para o correto empenhamento da despesa 
quando informou: "Não temos gerência sobre abertura de sistema, pois a gestão do 
módulo de execução é da SEFAZ para todos os entes do Estado que utilizam o 
FIPLAN 

Esclarece ainda, que o empenho da despesa referente a empresa LOC TUDO, no valor 
de R$830.397,58, muito acima do necessário para o desembolso anual do referido 
Contrato n° 82/2013 foi estornado parcialmente em 09/02/2015 no valor de R$ 
180.047,71, por valor lançado a maior na abertura do exercício e em 11/02/2015 foi 
realizado outro estorno parcial no valor de R$327.698,99, por decisão da diretoria de 
finanças que determinou a realização do empenho até o mês 05/2015. Contudo, 
posteriormente, dando seqüência à execução do mesmo Contrato n° 82/2015, realizou 
o Empenho n° 5010100011500012648, em 21/08/2015, no valor de R$210.268,41, com 
o inadequado histórico arranjador "Este Empenho complementa o de n° 
5010100011500000021que já houvera sido estornado por duas vezes e, para o seu 
primeiro pagamento, foi considerado a "posteriori", evidenciando que além da SEFAZ-
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BA, a Defensoria também decide sobre a tempestividade dos seus empenhos. 

Por fim, informa a DPE, que o outro histórico também inadequado "Este empenho 
retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme portaria 065/2015 de 
02/02/2015, publicada no DOE de 03/02/2015é proveniente de uma interpretação da 
gestão anterior da Diretoria de Finanças e não deverá se repetir no próximo ano. 

Não obstante os esclarecimentos prestados pela DPE, os fatos verificados são 
irreversíveis. 

A Auditoria mantém o apontado inicialmente e ressalta que a situação observada 
oportuniza alertar sobre a banalização do 1° estágio da despesa pública - o 
EMPENHO, haja vista a incidência de despesas sem o prévio empenho, o que é 
vedado por lei e considerada como falta grave, ser tratada como simples falha 
procedimental por conseqüência da complexa programação financeira do Estado da 
Bahia, cuja sistemática adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia -
SEFAZ-BA, por não liberar o sistema tempestivamente para a realização dos 
empenhos, bem como falhas tempestivas no planejamento da despesa pela DPE, 
contribui para o não cumprimento da Lei n° 4.320/1964. 

5.3 Área jurídica 

5.3.1 Licitações 

Conforme planilhas apresentadas pela Defensoria, no período de janeiro a agosto de 
2015, foram homologados 13 procedimentos licitatórios, na modalidade de Pregão 
Eletrônico, no valor total de R$1.529.543,46. 

Desse número, foram examinados 03 procedimentos, totalizando R$973.199,20, que 
representam 63,63% do total licitado no período, tendo esta auditoria constatado sua 
conformidade com a lei, exceto quanto ao destacado na seqüência. 

5.3.1.1 Irregularidadesi verificadas na análise das aquisições realizadas por 
intermédio dos Pregões Eletrônicos n° 02, 07 e 12/2015 

Durante a análise das contas, ora apreciadas, procedeu-se o exame das aquisições de 
bens e serviços decorrentes dos Pregões Eletrônicos de n° 02/2015, 07/2015 e 
12/2015, todos referentes a área de Tecnologia da Informação (Informática). 

O valor contratado por intermédio destes 3 procedimentos licitatórios perfaz o montante 
de R$973.199,20, conforme demonstra a tabela a seguir: 
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Tabela 09 - Contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos n° aquisição de equipamentos de 
informática 
, , , Em R$1,00 

Pregão 
Eletrônico N° 

Empresa 
Vencedora 

Data da 
Homologação Valor R$ Discriminação Contrato N° 

02/2015 

Comdados 
Comércio e 

serviços 
Eletrônicos 

Ltda. 
01/04/2015 269.100,00 

Aquisição de 20 (vinte) switches, 
especificação SIMPAS n° 
70.25.09.00005975-7, conforme especificado 
no item "DESCRIÇÃO" do respectivo Termo 
de referência do Edital. 

Tais equipamentos devem ser instalados na 
sede administrativa da DPE e em seis 
Unidades Regionais da defensoria. 

Garantia mínima de 36 meses 

04/2015 

07/2015 
Centro de 

Pesquisas em 
Informática 

Ltda. 
10/06/2015 389.500,00 

Aquisição de 2 (dois) equipamentos do tipo 
FirewaH, Aplliance, com web filter, antivírus, 
IPS e VPN integrados, além de 1 (um) 
serviço de instalação, suporte técnico e 
manutenção ONSITE por 36 meses. 

Prazo de vigência do contrato de 3 (três) 
anos, a contar da data de sua assinatura. 

08/2015 

12/2015 
Chlpcia 

Informática 
Ltda. 31/08/2015 314.599.20 

Contratação de serviço de suporte técnico, 
pós garantia, para 376 máquinas 
(microcomputadores) Dell Optiplex. 

Prazo de vigência do contrato de 24 meses, 
a contar da data de sua assinatura. 

22/2015 

\ TOTAL 973.199,20 
Fonte: Auditoria I Demonstrativo de Contratos fornecido pela DPE 

Em virtude do relevante investimento realizado, com a finalidade de avaliar a 
razoabilidade de tais aquisições, juntaram-se à equipe de auditoria três especialistas 
em Tecnologia da Informação, os Analistas de Suporte: Christian Conceição Guerreiro 
Santos e Roberto Augusto da Silva, além do Gerente de Infraestrutura do CEDASC, Sr. 
Willian Magno Canário Santos. 

Inicialmente foram apresentadas aos especialistas as especificações contidas no termo 
de referência de cada um dos Pregões Eletrônicos mencionados, sendo requerida por 
estes, após análise documental, acesso integral aos autos dos respectivos 
procedimentos licitatórios, o que foi concedido pela DPE, permitindo o aprofundamento 
dos exames acerca dos certames em destaque. 

Formado o entendimento preliminar dos auditores, com o fito de dirimir dúvidas e 
esclarecer algumas ações realizadas pela Defensoria na condução das licitações em 
apreço, foi dirigida à DPE, em 24/11/2015, a Solicitação SGA n° GM-11/2015, sendo 
encaminhado, em resposta aos questionamentos dos Auditores, por meio de 
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documento s/n°, datado de 30/11/2015, os esclarecimentos e informações julgados 
necessários e suficientes pela Diretora Geral Interina da Instituição. Assim sendo, após 
detida analise do material encaminhado, chegaram os especialistas as seguintes 
considerações: 

a) Da aquisição de pós-garantia para microcomputadores 

A DPE realizou, através do Pregão Eletrônico n° 12/2015, aquisição de pós garantia 
para 420 microcomputadores da marca Dell, cujo processo de compra foi realizado em 
2012, e cuja garantia expirou em janeiro de 2015. 

Em resposta à indagação da auditoria quanto às informações fornecidas pelo fabricante 
em relação às restrições aplicáveis ao processo de renovação, os esclarecimentos 
prestados pela DPE enfatizam que "foi mantido contato desde Janeiro/2015, com a 
empresa Dell Computadores [...] com vistas a renovação da garantia." 

Desta forma, restou evidenciado que a DPE possuía todas as informações quanto às 
restrições aplicáveis ao processo de renovação da garantia para os equipamentos. 

Ainda assim, o processo de contratação da garantia foi realizado considerando-se 
período diverso daquele efetivamente assegurado pelo fornecedor. 

Isto porque a empresa Dell Computadores fornece garantia para seus equipamentos 
até o limite máximo de 5 anos a partir da data de fabricação, período após o qual o 
equipamento deixa de ter qualquer tipo de suporte do fabricante. 

c 
• D aboutblank 

Sem titulo - Google chromc 

Detalhes d e garantia do seu Opt iPlex 790 

Etiqueta de serviço: 6909BS1 Data de envio: janeiro 18, 2012 País: Brasil 9 Imprimir 

Serviço 

ProSupport 

Fornecedor Data de Inicio (fuso 
horário GMT) 

Suporte no próximo 
dia útil 

DELL 

UNY 

setembro 15, 2015 

janeiro 19, 2013 

Data de término (fuso 
• horário GMT) 

janeiro 19, 2017 

janeiro 19, 2015 

Importante: 
1. As datü de témrtr» da garantia ito fom«kias no fuso haràrto GMT. 
I. As datas de término da garantia para rôsposltlww periféricos, como monitorei e baterias, podem ser diferentes da data d? 
término do ffljantta do seu sistema. 
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Assim, embora o contrato firmado entre DPE e Dell Computadores tenha data de 
término em 16/09/2017, a garantia dos equipamentos se encerra efetivamente em 
janeiro de 2017. Isto pode ser verificado através do sítio da empresa (no endereço 
http: //www, de ll.com/support/hom e/br/pt/b rdhs1/Products/?app=warrantv&c=br&l=pt&s=dhs), 
fornecendo o código de um dos equipamentos relacionados no respectivo contrato e 
constatando o período de vigência da garantia, conforme demonstrado abaixo. Desta 
maneira, ficou evidenciado que, apesar de contratar serviço de garantia por período de 
24 meses para seus equipamentos, a DPE contará com o apoio do fabricante por 
período inferior, de 17 meses, uma vez que o contrato foi firmado em setembro de 2015 
e o fabricante informa encerramento do período de garantia em janeiro de 2017. 

A DPE admitiu a situação apontada ao registrar, na resposta aos questionamentos 
desta auditoria, que "A Dell Computadores do Brasil considera prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir do vencimento da garantia dos equipamentos." 

Portanto, a garantia fornecida contemplou período diverso e inferior àquele registrado 
no contrato celebrado. 

Recomenda-se, portanto, medidas por parte da DPE para sanar o prejuízo para a 
administração decorrente do pagamento de valores por período superior ao da 
prestação efetiva de serviço de suporte e garantia pelo fabricante, buscando repactuar 
os termos do contrato celebrado, ou estender a garantia pelo período necessário para 
contemplar os 24 meses contratados. 

b) Da aquisição de equipamentos de rede do tipo Firewall 

A Defensoria Pública do Estado realizou, através do Pregão Eletrônico n°07/2015, 
aquisição de 2 equipamentos do tipo Firewall, além de serviços de instalação, 
configuração e suporte, cujo preço final contratado foi R$390.000,00. 

Firewall é um equipamento de segurança que realiza o controle do tráfego das 
informações através de redes de computadores, sejam redes corporativas ou a rede 
mundial de computadores (Internet), proporcionando a proteção das informações da 
organização contra ameaças diversas, incluindo vírus e outros tipos de códigos 
maliciosos, bem como violação da integridade da informação e acesso indevido a 
dados e serviços corporativos. 

A especificação do objeto para o referido Pregão Eletrônico exigia compatibilidade do 
Firewall com dispositivos de gerência centralizada existentes na DPE, da marca 
Fortigate. 
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Em resposta aos questionamentos desta auditoria em relação a marcas/modelos de 
equipamentos que atendiam aos requisitos do editai de licitação para aquisição dos 
equipamentos de rede do tipo Firewall, a DPE informou que "Do ponto de vista técnico, 
constatou-se que, na hipótese de se adquirir uma nova solução, desconsiderando-se o 
investimento realizado anteriormente [...] seria necessário um novo investimento de 
tempo de aprendizado e de adaptação da equipe de suporte da DEFENSORIA [...]" e 
conclui que "[.••] seria mais vantajoso técnica e economicamente optar pela solução 
atual.". 

A Lei de Licitações do Estado da Bahia - n° 9.433, Art. 12, Inciso III estabelece que: 

Art. 12 - É vedado incluir no objeto da licitação: 

III - bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
imprescindível, conforme justificativa escrita e documentada pelos 
órgãos técnicos, expressamente autorizada pela autoridade superior 
competente, ou, ainda, quando o fornecimento de tais materiais e 
serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório. 

No caso em tela, a justificativa técnica apresentada à folha 02 do Pregão Eletrônico n° 
07/2015 não faz nenhuma menção a marca ou modelo de equipamento. Mesmo 
examinando os autos do processo licitatório, verificou-se que a restrição de marca não 
está apresentada de forma clara em nenhum documento do processo. Essa restrição 
foi aplicada de maneira indireta, através da exigência de compatibilidade com os 
equipamentos/softwares Fortimanager e FortiAnalyzer-200D, conforme trecho do edital 
licitatório destacado a seguir: 

Todos os componentes e subcomponentes devem ser totalmente compatíveis 
com os dispositivos de gerência centralizada existentes na Defensoria Pública, 
devendo ser gerenciado centralizada mente pelo Fortimanager e enviar logs 
para o FortiAnalyzer sâo eles: 

FortiAnalayzer 200D 
Fortimanager - VM 

As soluções de software e equipamentos de tecnologia da informação estão em 
constante evolução. Restringir os estudos técnicos e as possibilidades de aquisições a 
uma única opção de marca sem avaliar as demais opções disponíveis no mercado 
afronta as melhores práticas de gestão de recursos públicos e o princípio da 
razoabilidade, devendo sempre ser a última hipótese considerada. Neste caso, é 
indispensável que haja um embasamento formal, considerando os aspectos técnicos e 
de custos, conforme prevê a Lei de Licitações. 
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De acordo com a DPE, em 2013 foi feito investimento em sistema de segurança de 
rede, no montante de R$136.000,00, incluindo equipamento do tipo firewall, software 
de gerenciamento e serviços de instalação, configuração e suporte. 

O aproveitamento das licenças de software adquiridas foi uma das justificativas da 
administração para a indicação indireta de marca no processo de aquisição em exame. 
Ocorre que tais licenças vão expirar em 2016, o que já demandará uma nova 
contratação, com custos adicionais. 

Assim, a realização de procedimento licitatório para aquisição de todo o conjunto de 
soluções, incluindo hardware e software de gerenciamento, poderia ser a opção mais 
vantajosa para a DPE, mesmo considerando os eventuais custos adicionais com 
treinamento. 

Com efeito, a opção da administração em exigir a compatibilidade da solução adquirida 
com dispositivos de gerência centralizada existente na DPE, da marca Fortigate, 
resultou na frustração da competitividade do certame, tendo em vista que apenas dois 
licitantes participaram do procedimento, ambos propondo o fornecimento da mesma 
marca e modelo de equipamento. 

Por outro lado, existem diversos fabricantes que possuem equipamentos que, a 
princípio, poderiam atender às necessidades da Defensoria Pública, a exemplo de 
Cisco, Dell, CheckPoint e Paio Alto Networks. 

É de amplo conhecimento no mercado de TI que os fabricantes estabelecem os 
chamados "registros de oportunidade". Cada fabricante tem a sua nomenclatura 
própria, mas, em geral, os objetivos são similares. O registro de oportunidade funciona 
da seguinte forma: o fornecedor de determinada marca de equipamento apresenta sua 
linha de produtos ao comprador em potencial e informa ao fabricante essa visita. A 
fabricante, assim, registra qual fornecedor terá o benefício dos descontos do fabricante. 
Indiretamente, o fabricante direciona quem vai ter o menor preço da marca num 
procedimento licitatório. 

No caso de só haver a possibilidade de uma marca de produtos, na prática já se sabe 
quem poderá ofertar o menor preço para o fornecimento de determinada marca de 
produto. 

O edital de licitação do procedimento licitatório sob exame (fl.104) definiu, no Item 14. 
OBSERVAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA, que "As empresas licitantes ficam 
obrigadas a realizar visita técnica, para conhecer as instalações e condições para 
prestação dos serviços, saneando quaisquer dúvidas em relação ao processo de 
contratação dos serviços." A DPE justificou que "Trata-se de um direito do particular de 
conferir sua própria capacidade técnica para executar o encargo, e de formular a sua 
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proposta de preço com base na realidade da contratação, uma vez que, ao realizar a 
visita técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do (ocal de execução da 
obra ou do serviço." 

Não se questiona o direito do licitante realizar a vistoria técnica. É indispensável que 
seja facultado ao licitante a realização de vistoria prévia. 

A obrigatoriedade da vistoria técnica presencial prejudicou a participação no certame 
de empresas interessadas sediadas fora da sede da contratante. Reforça essa 
assertiva o fato do licitante que ofertou o menor preço ter sido eliminado, sendo uma 
das justificativas não ter realizado a vistoria prévia. 

A complexidade alegada na resposta da DPE, a qual informou "[...] o mesmo possui 
uma série de particularidades de regras de acesso, roteamento, Redes Privadas 
Virtuais (VPN)[...]", não justifica essa exigência. A anexação de um Diagrama Lógico no 
edital de licitação poderia fornecer informações necessárias à formulação das 
propostas pelos licitantes. Nesse tipo de projeto, o próprio licitante deve avaliar o custo 
x benefício da realização da vistoria prévia. 

As especificações técnicas contidas nos termos de referência das aquisições da área 
de tecnologia da informação devem ser elaboradas levando-se em conta a definição de 
requisitos técnicos que sejam considerados padrão de mercado. 

Como exemplo, podem ser citados os documentos produzidas pela organização não 
governamental IETF - The Internet Engineering Task Force1. Esses documentos, 
chamados de RFC - Request for Comments, cobrem diversos aspectos relacionados às 
redes de computadores, incluindo protocolos, procedimentos, programas e conceitos. 

A adoção desses critérios permite a ampliação da concorrência do certame, através da 
participação de competidores com diferentes marcas de equipamentos, a aquisição de 
equipamentos que seguem os padrões RFC, além de facilitar a interoperabilidade entre 
as diversas soluções de equipamentos de Tí disponíveis no mercado. 

c) Da aquisição de equipamentos de rede do tipo switch 

A Defensoria Pública do Estado realizou, através do Pregão Eletrônico n°0 2/2015, 
aquisição de 20 equipamentos do tipo switch, além de serviços de treinamento e 
suporte técnico. 

Switch é um equipamento denominado concentrador, que controla a transferência de 
dados numa rede de computadores, de modo a permitir a comunicação entre os 

'IETF é uma organização que elabora documentos técnicos que determinam os padrões que regem o funcionamento da internet. 
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dispositivos conectados. 

Os esclarecimentos apresentados pela DPE não atendem aos questionamentos 
encaminhados quanto ao procedimento licitatório, uma vez que, na justificativa para o 
referido Pregão Eletrônico, a DPE em nenhum momento indica quais os 
equipamento(s) e/ou software(s) existente(s) que justificariam a padronização por uma 
marca específica. 

Da mesma forma, a resposta à solicitação de esclarecimentos não fornece qualquer 
informação complementar que ajude a compreender claramente a necessidade de 
padronização. 

Além disso, a DPE não apresentou informações sobre os protocolos implementados 
em sua rede de computadores cujos requisitos somente a marca adquirida atenderia, 
de forma que não é possível avaliar se outros protocolos com a mesma finalidade 
representariam uma maior efetividade no processo de aquisição, proporcionando maior 
competitividade e economicidade do processo de compra. 

De igual modo, sugere-se a adoção de especificações baseadas em padrões 
reconhecidos, a exemplo das RFCs elaboradas pelo IETF. 

A aquisição de serviço de treinamento em conjunto com equipamento (hardware), 
através de item único, impossibilitou a avaliação dos custos unitários de ativos e 
serviços, bem como da economicidade no processo de aquisição, caracterizando a 
limitação do escopo dos nossos exames. 

Ao cabo da análise dos 3 (três) procedimentos em comento, recomenda-se: 

I. que as especificações técnicas contidas nos termos de referência das 
aquisições da área de tecnologia da informação sejam elaboradas levando-se 
em conta a definição de requisitos técnicos considerados padrão de mercado, a 
exemplo das RFCs do IETF; 

II. revisar e aprimorar o processo de planejamento de aquisições da DPE, no 
sentido de garantir a preservação dos princípios da razoabilidade, 
economicidade e competitividade nos certames; e, 

III. especificamente em relação ao Pregão Eletrônico n° 07/2015, a tomada de 
medidas por parte da DPE a fim de evitar a incorrência de prejuízo da ordem de 
R$91.758,10 para a administração (decorrente do pagamento de valores por 
período superior ao da efetiva prestação de serviço de suporte e garantia pelo 
fabricante), buscando repactuar os termos do contrato celebrado, corrigindo sua 
vigência e valor ao correspondente a 17 meses, ou assegurando a prestação do 
serviço de garantia por todo o período contratado, ou seja, por todos os 24 
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meses de vigência do Contrato n° 22/20015, celebrado com a Chipcia 
Informática Ltda. 

Devem ser tomadas, portanto, medidas por parte da DPE a fim de que não haja 
prejuízo para a administração, decorrente do pagamento de valores por período 
superior ao da prestação efetiva de serviço de suporte e garantia pelo fabricante, 
buscando repactuar os termos do contrato celebrado, ou estender a garantia pelo 
período necessário para contemplar os 24 meses contratados. 

5.3.2 Dispensas 

Foi informada a realização de 21 dispensas de licitação tendo a DPE como unidade 
orçamentária, no valor de R$594.137,00, e de 07 dispensas, tendo o Fundo de 
Assistência Jurídica como unidade orçamentária, no valor de R$20.658,90, com 
fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual n° 9.433/05. 

Esta auditoria procedeu ao exame da Dispensa de Licitação n° 28/2015 (processo 
n° 1224150001985), tendo como objeto a locação de imóvel no Município Lauro de 
Freitas para funcionamento da Defensoria Pública, com fundamento no art. 24, X da 
Lei 8.666/93 e art. 59, VII da Lei 9.433/05, no valor total de R$446.342,40, que 
corresponde a 72,60% do realizado, no período sob exame. 

Da análise efetuada, foi verificada a regularidade do procedimento, à exceção do 
seguinte ponto: 

5.3.2.1 Ausência de dados pertinentes à dispensa, na publicação do seu resumo 

Na publicação do resumo da Dispensa de Licitação n° 28/2015, não foram 
mencionados dados a ela pertinentes, como o fundamento legal, data da autorização, 
nome e cargo de quem a autorizou. 

Requeridos esclarecimentos mediante a Solicitação n° GM-07/2015, a Diretora Geral 
Interina, em resposta datada de 01/12/2015, esclareceu que os requisitos legais 
exigidos pelo art. 131, § 2o da Lei n° 9.433/05 foram atendidos, porém reconheceu que, 
por falha humana, deixou de informar o fundamento legal da dispensa, aduzindo que o 
equívoco não mais ocorrerá nos próximos resumos a serem publicados na imprensa 
oficial, acrescentando que, no caso em tela, a data de autorização coincide com a data 
da assinatura. Por fim, salientou que a informação a respeito do nome e cargo de quem 
autorizou a dispensa não foi publicada em razão de não ser requisito expresso da Lei 
Baiana de Licitações e que nas próximas publicações farão constar tais informações. 

Não procede a justificativa apresentada, pois é necessário salientar que o art. 131, § 2° 
da Lei n° 9.433/05 versa sobre os elementos que devem estar presentes na publicação 
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resumida dos contratos e não na publicação da dispensa de licitação. Esta, que é um 
ato formal, fundamentado da autoridade competente, preexistente à contratação, 
também deve ser publicada na imprensa oficial, mas com os dados que lhe sejam 
pertinentes, tais como: número, objeto, fundamento legal, data da autorização, nome e 
cargo da autoridade que a expediu, em observância ao Princípio da Publicidade e ao 
que estabelece o art. 65, caput e § 1° da citada Lei. 

Recomenda-se, assim, que nas próximas publicações das dispensas de licitação a 
auditada faça constar tais elementos informativos. 

Esta auditoria não pode proceder ao exame da Trilha "Fracionamento de Dispensa" do 
Sistema Mirante, tendo em vista que os dados da DPE não estão sendo alimentados 
no Sistema SIMPAS. 

5.3.3 Inexigibilidades 

Conforme planilha da DPE, foram formalizadas 10 inexigibilidades de licitação no 
período inspecionado, no valor total de R$64.223,00, com fundamento na Lei Federal 
n° 8.666/93 e Lei Estadual n° 9.433/05, sendo 02 examinadas, no valor de 42.468,00, o 
que representa 66,12% do total realizado, conforme abaixo discriminado: 

Tabela 1 0 - Inexigibilidades Examinadas 
Em R$1.00 

j N° do processo 
i 

Objeto Credor Fundamento legal 
(Lei 9.433/2005) 

Unidade 
orçamentária Valor 

1224150051613 

Pagamento de 22 
inscrições no XXI 

Seminário Internacional 
de Ciôncias Criminais, 

dia 25/08/2015, em São 
Paulo, SP 

Instituto Brasileiro 
de Ciências 
Criminais -
IBCCRIM 

Art. 25, II, c/c art. 13. VI 

Art. 60, II, c/c art. 23, VI 

Fundo de 
Assistência Jurídica 

DPE 

27.000,00 

2.700,00 

1224150018284 

Pagamento de 02 
inscrições para 

Defensores Públicos no 
curso "Especialização 

em Direito e Assistência 
Jurídica", de pós-

graduação à distância, 
inicio em 01/07/15. 

IDDE- Instituto para 
o Desenvolvimento 
Democrático Ltda. 

Art. 25 e art. 60, II, c/c 
art. 23, VI 

Fundo de 
Assistência Jurídica 12.768,00 

i Total 42.468,00 
Fonte: Planilha DPE 

Da análise efetuada, constatou-se a regularidade formal dos referidos procedimentos. 
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5.3.4 Contratos 

Segundo informa o demonstrativo apresentado, no período examinado, estavam 
vigentes 120 contratos, perfazendo um desembolso de R$11.855.415,22. Destes, 09 
contratos, com desembolso total de R$779.479,76, foram firmados no próprio exercício. 

Efetuou-se a análise de 07 contratos, no valor de R$1.421.359,16, representando 
11,98% do total desembolsado no período sob exame, conforme indicado a seguir: 

Tabela 11 - Contratos Analisados 
Em R$1,00 

N° do Contrato Objeto Credor 
Desembolso no 

Período de Jan a 
Ago de 2015 

S/n° 
Prestação de serviço dede 
personalização e fornecimento de 
conjuntos de identificação funcional 

CASA DA MOEDA DO BRASIL 7.155,36 

08/2014 
Promoção, organização e 
coordenação dos eventos a serem 
realizados pela DPE 

FÓRUM EVENTOS EIRELI 274.784,44 

45/2013 

Prestação de serviços de 
hospedagem com fornecimento de 
refeições para a DPE, no município de 
Salvador 

SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS 
LTDA-ME 112.319,57 

08/2015 
Aquisição de sistema de segurança de 
rede, composto de 02 hardwares* tipo 
appliance e software 

CENTRO DE PESQUISAS EM 
INFORMÁTICA EIRELI 380.000,00 

28/2014 Prestação de serviços de copa e 
cozinha VÉRTICE SERVIÇOS LTDA. 381.083,82 

46/2014 

Contratação de empresa de 
engenharia para execução das obras 
de reforma no imóvel para 
implantação da Unidade da DPE, no 
Município de Camaçari. 

CHS CONSTRUTORA LTDA. 243.218,93 

09/2015 
Aluguel de imóvel no Município Lauro 
de Freitas para funcionamento da 
Defensoria Pública 

PAULO EMANUEL DE SOUZA 
AQUINO E JOÃO PAULO DE SOUZA 
AQUINO 

22.797,04 

TOTAL 1.421.359,16 
Fonte: Planilha DPE 

Do exame realizado, verificou-se a regularidade formal dos referidos instrumentos 
contratuais. 

5.3.5 Convênios e instrumentos congêneres 

No período inspecionado encontravam-se em vigência 44 instrumentos, com 
desembolso de R$ 40.824,00. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, N° 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 

48 



PG. 70 

. ^ T C E , 
6a Coordenador ia de Con t ro le Externo 

Gerênc ia 6A 

Embora na fase de planejamento tenham sido selecionados 03 instrumentos para 
exame, este se limitou a 02 apenas, tendo em vista que os autos originais do Convênio 
n° 027/2013, celebrado entre a DPE e o Estado da Bahia, através da SAEB, 
encontravam-se naquela Secretaria. 

Foram examinados os seguintes procedimentos, que correspondem a 100% do valor 
desembolsado no período inspecionado: 

Tabela 12 - Instrumentos Analisados 
Em R$1.00 

r 
N° Tipo Objeto Convenente Vigência Desembolso 

no período 

S/N0 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
Estabelecer a cooperação técnica entre os 
partícipes, visando a realização de estudos 
técnicos (Relatório antropológico, cadastro 
físico e social e Pesquisa Arqueológica) 

Concessionária 
Bahia Norte 

10/08/2015 

a 

16/11/2015 

Não houve 

S/N° Termo de Adesão 

Cooperação técnica entre parceiros para 
uso da remessa (Rede Metropolitana de 
Salvador) através da infraestrutura de 
conectividade à rede acadêmica 

Fundação de Apoio 
à Pesquisa e 

Extensão 

06/02/2014 

a 

06/01/2019 

40.824,00 

Total 40.824,00 
Fonte: Planilha DPE 

Da análise realizada, constatou-se sua regularidade formal, a exceção do ponto a 
seguir: 

5.3.5.1 Ausência de cláusula indicativa da Unidade, equipe ou agente público 
que, por parte da DPE, faria o acompanhamento e a fiscalização do Termo 
e dos recursos repassados, a forma de acompanhamento e atestação da 
satisfatória realização do seu objeto. 

No instrumento do Termo de Adesão supracitado (Processo n° 1224130087280), 
firmado em 06/02/2014 pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e a FAPEX -
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, objetivando a cooperação técnica entre os 
parceiros para uso da REMESSA (Rede Metropolitana de Salvador), não se fez constar 
cláusula indicativa da Unidade, equipe ou agente público que, por parte da DPE, faria o 
acompanhamento e a fiscalização do Termo e dos recursos repassados, bem como a 
forma de acompanhamento (por meio de relatórios, inspeções, visitas) e atestação da 
satisfatória realização do seu objeto. 

Emitida a Solicitação de esclarecimentos n° GM-10/2015, a Diretora Geral Interina 
apresentou resposta em 30/11/2015, nos termos seguintes: 
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De mais a mais, no tocante ao acompanhamento e fiscalização do Convênio, 
informamos que a rede REMESSA é uma rede colaborativa, onde vários entes 
estão envolvidos. Sempre que qualquer intervenção seja realizada na rede, 
todos são avisados através de correspondência eletrônica ou por telefonema 
da equipe técnica do ponto de presença da RNP de Salvador, que fica 
localizado na Universidade Federal da Bahia - UFBA. O panorama do tráfego 
de rede pode ser verificado em tempo real através do site: http://www.pop-
ba.rnp.br/Remessa/PanoramaTrafego, onde o mesmo é monitorado 
constantemente, 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, uma 
reunião entre os envolvidos no projeto é realizada todas as terças-feiras, caso 
alguém não possa comparecer ela é transmitida pela internet através da URL: 
webconf2.rnp.br/pop-ba. 

Não obstante a justificativa apresentada, insta asseverar que a obrigatoriedade de 
indicação, na minuta do convênio ou instrumento congênere, do agente responsável 
pelo seu acompanhamento e fiscalização está prevista no art. 174, inciso IV, da Lei 
Estadual n° 9.433/05 e no art. 3o, § 1o, da Resolução n° 144/2013, do TCE/BA. 

Tal previsão visa garantir o efetivo acompanhamento da execução do convênio, 
atestando o cumprimento de suas metas e evitando o desrespeito a suas finalidades. 

Dessa forma, faz-se necessária a adoção, por parte da Administração, de providências 
imediatas com vistas à regularização da situação apontada, evitando que a mesma 
volte a se repetir em novos ajustes firmados pela Defensoria. 

5.3.6 Sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

De acordo com o demonstrativo apresentado, no período de janeiro a agosto de 2015 
haviam, no Órgão, 15 processos de Sindicância, estando 09 concluídas e 06 em 
tramitação, conforme demonstrativo encaminhado pela Diretoria Geral da DPE, em 
07/10/2015, constante do Anexo Único a este relatório. 

Das concluídas, 02 foram examinadas, cabendo fazer os seguintes destaques: 

5.3.6.1 Decurso de tempo excessivo para a retomada dos trabalhos de Sindicân-
cia 

Do exame do Processo n° 1224100008342, relativo à sindicância para apurar o furto de 
dois monitores de tela LCD, marca Samsung, instalados nos gabinetes 05 e 06 da 
Casa de Acesso à Justiça II - Tororó, verificamos que decorreu lapso de tempo exces-
sivo (quase 05 anos) para a retomada dos trabalhos que haviam sido suspensos atra-
vés da Portaria n° 14/2010, de 29 de novembro de 2010, de modo que a designação 
membros para a composição de nova Comissão de Sindicância somente veio a ocorrer 
em 11/05/2015, através da Portaria CGD/DPE n° 016/2015. 
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Dessa forma, em função do tempo decorrido, não foi possível obter as declarações dos 
vigilantes, por não mais prestarem serviços à Defensoria, sem contar que alguns deta-
lhes ocorridos na época não foram lembrados pelos servidores que prestaram depoi-
mento, o que prejudicou a apuração dos fatos, no entendimento desta auditoria. 

Mediante a Solicitação n° GM-06/2015 foram requeridos esclarecimentos, ao que a 
Corregedora Geral, em resposta datada de 24/11/2015, assim se pronunciou: 

No que tange ao item 1, cumpre registrar que, instaurada através da Portaria 
CGD-DPE n° 06/2010, publicada em 25.05.2010, a sindicância n° 
1224100008342 foi suspensa pela Portaria CGD-DPEn° 14/2010, publicada em 
29 e 30.01.2011, pelas razões ali expressas. Ademais, consta dos autos que 
estes foram movimentados no decorrer do tempo, dando-se sua continuidade -
inclusive com solicitação de diligências e adoção de providências necessárias 
ao andamento e instrução do feito - conforme despachos e documentos, ane-
xados a partir das fls. 18 até fls. 26. Adiante, formada nova comissão, devido a 
tal necessidade, foram consumados os trabalhos, com os procedimentos regu-
lares, concluindo-se pelo arquivamento em razão da impossibilidade de se de-
terminar autoria. 

Faz-se necessário ainda destacar que o tempo de duração da sindicância em 
questão, aparentemente longo, ê explicado pelas circunstâncias que o permea-
ram, sejam aquelas especificas do processo, conforme demonstrado, ou aque-
las relativas ao volume de trabalho, atribuições e atividades deste órgão, além 
da carência do quadro de servidores. Acrescente-se que as formalidades legais 
foram observadas". 

Não podem ser acatadas as justificativas apresentadas, uma vez que após a 
suspensão dos trabalhos, através da Portaria CGD-DPEn° 14/2010, publicada em 
29/11/2010 (e não em 30/01/2011, como informado na resposta), somente em 
30/01/2013 e 22/05/2014 foram proferidos despachos sem qualquer repercussão no 
andamento do feito, o quaí permaneceu paralisado até a edição da Portaria CDG/DPE 
n° 016/2015, em 11/05/2015, quando foram designados novos Defensores para 
comporem a Comissão. 

A lentidão dos processofe de sindicância é bastante prejudicial à Administração pois lhe 
retira a possibilidade de obter um resultado positivo nas apurações que realiza, já que 
quanto maior for a distância entre o evento e a respectiva apuração, mais difíceis serão 
as chances para a sua elucidação. 

Recomenda-se que a auditada, através de sua Corregedoria, aja com celeridade no 
andamento das sindicâncias, evitando com isso perda de informações. 

5.3.6.2 Ausência de assinatura da autoridade competente em Portarias que ins-
tauraram Sindicâncias 
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Verificou-se a falta de assinatura da autoridade competente na Portaria CGD/DPE 
n° 016/2015, de 11/05/2015 - Processo n° 1224100008342, designando nova Comissão 
de Sindicância para apurar o furto de dois monitores de tela LCD, marca Samsung e 
na Portaria n° CGD/DPE n° 006/2015 - Processo n° 1224140088306, que instaurou 
Sindicância para apurar o desaparecimento de 01 TV Led 32. 

Expedida a Solicitação de esclarecimentos n° GM-06/2015, a Corregedora Geral, no 
Of. DPE-CGD n° 588/2015, de 19/11/2015, assim respondeu: 

Quanto aos itens 2 e 3, encontram-se nesta Corregedoria Geral os Ofícios 
DPE-CGD n° 111, 243 e 268/2015 (cópias anexas), devidamente assinados, re-
lativos às Portarias CGD/DPE n° 006, 014 e 016/2015, os quais foram encami-
nhados ao Gabinete do Defensor Público Geral, a fim de solicitar a autorização 
para a publicação das portarias citadas, cujas cópias extraídas do Diário Ofici-
al, foram anexadas às fls. 13 e 80 da sindicância n° 1224140088306 e ás fls. 29 
da sindicância n° 1224100008342. 

Ressalte-se que os textos das portarias são encaminhados ao Gabinete, no for-
mato de publicação e que são publicados sem assinatura, o que também ocor-
re em relação aos demais setores da Defensoria Pública, dada a inexistência 
de assinatura digital (para fim ilustrativo, vide publicação da Instituição anexa), 
e que são as folhas impressas de tais publicações, em virtude da demarcação 
do inicio da validade dos atos da comissão, que são anexadas aos autos - sem 
prejuízo da verificação da identidade do texto original encaminhado ao Gabine-
te. Portanto, as formalidades foram observadas, não havendo irregularidade 
nos encaminhamentos e/ou publicações, que, entendendo-se, podem ser ratifi-
cadas. 

Data venia, não procedem as justificativas apresentadas, ante a formalidade que de-
vem se revestir os atos administrativos. É indispensável que as Portarias contenham a 
assinatura das autoridades que a expediram, sob pena de se estar diante de atos ine-
xistentes. 

Recomenda-se, portanto, que a Unidade, ao emitir Portaria ou outro ato, assine o origi-
nal, que deverá permanecer no processo, até porque, como informado na resposta, o 
Órgão não dispõe ainda de assinatura digital. 

5.3.7 Admissões de Pessoal 

No período inspecionado ingressaram na DPE 13 Defensores Públicos, mediante o VI 
Concurso Público, e 73 servidores contratados através do REDA- Regime Especial de 
Direito Administrativo. 

Conforme cópia de Ofícios apresentados a esta auditoria, a DPE-BAtem encaminhado 
os atos de admissão de pessoal e os contratos do REDA a este Tribunal, para exame 
de sua legalidade, cumprindo, assim, o que determina o art. 1o, caput e parágrafo 
único, da Resolução n° 122 de 12/11/2013. 
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6. ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS REALIZADAS 

6.1 Acompanhamento do exame de contas do exercício 2014 

O apontamento sobre o controle interno e a necessidade de seu aprimoramento está 
relatado no item 5.1 deste Relatório, as demais inconsistências verificadas no exame 
auditorial estão assinaladas ao longo do referido relatório. Esta auditoria concluiu, a 
partir dos exames realizados, que a entidade, ainda, carece adotar medidas 
necessárias ao fortalecimento do seu controle interno. 

No exame das despesas referentes ao exercício de 2014, fragilidades relativas ao 
controle interno, bem como irregularidades referentes a gestão e execução de vários 
contratos foram constatadas. Durante a presente Inspeção, a fim de realizar o 
acompanhamento das ações adotadas pela Unidade em relação a tais 
desconformidades, requereu-se, por meio da Solicitação n. 09RB/2015, de 16/11/2015, 
informações da nova Gestão quanto a medidas saneadoras porventura empregadas 
pela entidade tendo em vista as irregularidades apontadas nos relatórios do TCE. 
Assim sendo, passamos a expor, na seqüência, o posicionamento da DPE diante de 
cada uma das constatações da auditoria à época das contas, como também os 
comentários da equipe de auditoria em relação as informações apresentadas. 

6.1.1 Área orçamentária e financeira 

6.1.1.1 Ausência de instrumentos essenciais a boa administração 

Á época, a Auditoria relatou que, apesar de a DPE ter conquistado sua autonomia 
plena (administrativa, orçamentária e financeira) havia quase 10 (dez) anos, com o 
advento da Lei Complementar N° 26, de 28/06/2006, a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia demonstrava dificuldades em relação ao seu gerenciamento em virtude de 
ainda não ter elaborado e aprovado instrumentos essenciais a administração de 
qualquer instituição moderna, para melhor gerir os recursos públicos que lhes haviam 
sidos confiados e citou a ausência de planejamento estratégico e de regimento interno. 

Mediante o Ofício n° DPE-DG n° 689/2015, de 03/12/2015, a DPE assim se 
manifestou: 

Ausência de Planejamento Estratégico: 
Com relação ao apontamento "ausência de planejamento estratégico" oriundo 
desta douta Auditoria, vale registrar que a Defensoria Pública do Estado, 
reconhecendo a importância de adotar um planejamento estratégico para 
melhoria da execução das suas atividades, celebrou o instrumento contratual 
n. 25/2015 com a empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e 
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Informática Ltda. Portanto, a instituição já deu inicio ao planejamento 
estratégico e, atualmente, encontra-se em fase de execução, podendo ser 
conferido o estágio atual no site: 
"http://www.defensoria.ba.gov.br/pottal/arauivos/conteudo banner ge.pdf. 

Ausência de Regimento Interno 
No tocante ao item "Ausência de Regimento Interno", insta registrar que, por 
meio do processo administrativo n. 1224150068516, foi solicitado ao então 
Diretor Gera! a confecção do mesmo, em colaboração com a Assessoria 
Jurídica da Instituição, já encaminhada para conhecimento do Defensor 
Público Geral a proposta do regimento interno, visando a regulamentação das 
atividades e atribuições das unidades administrativas da Defensoria Pública do 
Estado. Atualmente, o mesmo encontra-se sob análise da Administração 
Superior para considerações finais e, tão logo ultimada a análise, será 
providenciada a regulamentação do referido instrumento. 

Ausência do Plano de Cargos e Vencimentos da entidade: 
Em relação ao tópico "ausência do Plano de Cargos e Vencimentos da 
entidade" sobreleve-se que a Defensoria Pública do Estado encaminhou 
projeto de lei de plano de cargos e vencimentos â Assembléia Legislativa do 
Estado no mês de agosto/2014. No entanto, ê fato público e notório que o 
Governo do Estado perpassa por um momento de crise econômica, com 
insuficiência de recursos para suprir os gastos correntes, como o custeio de 
pessoal, custeio da máquina administrativa, juros da dívida e transferência 
para municípios, reflexo este da crise instalada em todo o país. Não obstante 
esta conjuntura, a Defensoria Pública vem buscando adotar todas as medidas 
possíveis junto ao Executivo Estadual e liderança da bancada da Assembléia 
Legislativa a fim de conferir celeridade na tramitação do aludido projeto, 
contudo, a inclusão em pauta para votação e deliberação foge â competência 
desta Instituição, sendo de competência e responsabilidade do presidente 
daquela casa. 

Das justificativas da DPE, verifica-se que a entidade tomou iniciativa no sentido de 
viabilizar a concretização do Planejamento Estratégico, o Regimento Interno e o Plano 
de Cargos e Vencimentos da entidade, este último, segundo a Defensoria, depende de 
deliberação da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). 

6.1.1.2 Falhas recorrentes na contratação, bem como no seu acompanhamento e 
fiscalização 

A Auditoria, à época, informou que durante o curso dos exames, foram verificadas 
falhas ou ausências de controle por parte da Administração da DPE, inclusive por falta 
dos "instrumentos norteadores da boa administração". Desde a falta de controle da 
entrada e saída de bens e pessoas de unidades da DPE, possibilitando a ocorrência do 
furto de 204 equipamentos de informática, aos equívocos cometidos em relação as 
decisões que envolveram a locação de imóvel sem condição imediata de utilização, e 
investimentos em melhorias e benfeitorias neste empreendimento (bem de terceiro), 
inclusive com a construção de subestação de energia elétrica em patrimônio privado. 
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Acrescentou a Auditoria que fosse por omissão quanto a ações de resguardo ao bom 
uso dos recursos do Estado, fosse pela deficiência dos procedimentos e rotinas 
administrativas adotados pela entidade, sobretudo pela inobservância aos princípios da 
economicidade e da eficiência, havia sido verificada a ocorrência de gastos 
antieconômicos da ordem de R$5.967.345,24, desde 2013, sendo R$4.788.226,38 
apurados apenas em 2014. 

A Auditoria, ainda, destacou as seguintes falhas, distribuídas ao longo do relatório: 

a) Ausência dos registros do efetivo acompanhamento e execução do contrato N° 
09/2010 celebrado com a Guardsecure Segurança Empresarial Ltda., empresa 
responsável, inclusive pela segurança patrimonial da unidade onde ocorreu o 
furto retromencionado (item 5.3.1.4); 

b) Inação da entidade em exigir da Turismo Pinheiro Ltda. o desconto sobre 
passagens aéreas, adquiridas e faturadas, na forma contratualmente prevista, 
incorrendo em situação antieconômica (item 5.3.2); 

c) Não exigência da garantia contratual, prevista em edital e no termo pactuado 
com a Quiron Indústria e Comércio de Informática Ltda. - EPP, de N° 05/2014 
(item 5.3.3.2); 

d) Diversas fragilidades e inconsistências relativas ao acompanhamento e 
fiscalização dos serviços de engenharia decorrentes da execução do contrato N° 
014/2014, firmado com a TRIUNFO Projetos e Consultoria LTDA. EPP, incluindo 
falta de Plano de Trabalho e Inconsistências nos "mapas resumo de apropriação 
de horas" de serviço para a liquidação da despesa (item 5.4); e 

e) Falta de Plano de Trabalho relativo ao contrato N° 81/2013 firmado com a FCE, 
para melhorias e benfeitorias a título de reforma realizada em imóvel de terceiro 
(itens 5.3.4.3 e 5.3.5.2). A ausência de Plano de Trabalho nas contratações 
realizadas pela DPE tem sido recorrentemente identificada, conforme relatórios 
de exames de contas anteriores. 

Em atendimento à Solicitação n. 09RB/2015, o Gestor, mediante o Of. n. DPE-DG 
n.689/2015, de 03/12/2015, informou que a entidade adotou diversas medidas 
saneadoras, objetivando intensificar os controles e fiscalização dos contratos. E que 
durante o exercício de 2015 foram expedidas 61 (sessenta e uma) notificações às 
empresas contratas para adequação às cláusulas contratuais, inclusive quanto a 
apresentação da garantia, acostando documentação constante do Anexo Único. 
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6.1.1.3 Inobservância do limite legal de 25% para aditamento de valor contratual 

A Auditoria anterior informou que a DPE firmara, em 30/04/2010, com a empresa 
Guardsecure Segurança Empresarial Ltda. o Contrato N° 09/2010 com o objeto de 
prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial por 12 (doze) meses, no 
valor global mensal de R$114.050,00 e valor estimado do contrato de R$ 1.368.600,00. 
E que após 16 (dezesseis) aditamentos, para alteração de valores, inclusão e alteração 
de postos, o referido contrato passou a ter vigência até 30/04/2015 e o seu valor 
mensal passou para R$255.054,37. 

À época, a auditoria realizou o acompanhamento dos Termos Aditivos ao Contrato N° 
09/2010 relativos aos acréscimos de valores, mediante composição de planilha, e 
verificou que houve ultrapassagem em 1,92% do limite legal de 25% previsto no §1° do 
art. 143 pela Lei de Licitação N° 9.433/05. Registrou, também, que o valor mensal 
original contratado foi de R$114.050,00 referente a 33 postos, composto de 15 postos 
diurnos, 17 postos noturnos/armados e 01 posto dia útil, após 28 dias. O referido 
contrato tem o limite de 25% para reajustamento ou supressão, tendo como base de 
cálculo o valor originai contratado, o valor de reajuste ou supressão corresponde a 
R$28.512,50. Portanto, o valor mensal poderia chegar ao limite de R$142.562,50. 

Apontou que o reajustamento do 12° Termo Aditivo que a Coordenação de Contratos e 
Convênios se referia à revisão e reajuste dos preços contratados, considerando a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2010, 2011 e 2012 e a aplicação do índice INPC 
(IBGE), consoante art. 143, II, "d" c/c o art. 144 da Lei Estadual N° 9.433/05, passando 
os preços a vigorar conforme planilhas constantes nos Anexos I e II, os quais faziam 
parte integrante do instrumento. E que em seu parágrafo único, foi considerado as 
alterações constantes nos Anexos I e II, em que se estimou que o valor mensal do 
contrato passaria de R$139.548,65 para R$185.194,92. Por tratar-se de revisão de 
cunho trabalhista, não foi considerado, por esta auditoria, o referido percentual no 
acompanhamento de percentual de acréscimo ao valor original contratado, pois se 
assim ocorresse o percentual acrescido por força da Convenção Coletiva de Trabalho, 
cujo valor foi de R$45.646,27, equivalente a 40,02%, impactaria o limite legal em 
15,02% acima do previsto. 

Referente ao 16° Termo Aditivo, informou que se tratava da revisão e reajuste dos 
preços contratados, haja vista a Convenção Coletiva de Trabalho 2013 e 2014 e 
Adicional de Periculosidade na forma da Lei 12.740/2012, consoante art. 143, II, "d" c/c 
o art. 144 da Lei Estadual N° 9.433/05, passando os preços a vigorar conforme 
planilhas constantes nos Anexos I e II, os quais faziam parte integrante do mencionado 
termo. No seu Parágrafo Único, houve a consideração das alterações constantes nos 
Anexos I e II, estimando-se que o valor mensal do contrato passaria de R$187.273,47 
para R$255.054,37. O valor acrescido foi de R$67.780,91, equivalente a 59,43% 
tomando-se por base o valor original de R$114.050,00. E que considerando como base 
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de cálculo o valor revisado por força do 12° Termo Aditivo, também, referente à 
Convenção Coletiva, cujo valor revisado passou para R$185.194,92, o percentual de 
acréscimo do 16° Termo Aditivo ao contrato pós ajuste do 12° termo foi de 36,60%. 

Segundo a Auditoria anterior restou evidenciado que se fossem considerados os 
valores dos ajustes da Convenção Coletiva dos Termos Aditivos nos 12 e 16, o 
percentual de acréscimo apenas por estes dois termos, ultrapassaria e muito o limite 
legal estabelecido. E que os acréscimos da execução contratual consistia na 
redistribuição de postos e acréscimo de valor tendo como base o valor do contrato 
original, respeitando o limite legal. Da justificativa apresentada, verificou-se que a 
administração vinha reajustando o contrato com acréscimo, tendo como parâmetro o 
valor mensal revisado pela Convenção Coletiva de Trabalho, permitindo uma margem 
dilatada para alcance do limite de 25% estabelecido. 

Destacou, também, que o valor mensal de R$206.717,54 a que a Coordenação fazia 
referência como correspondência da revisão e reajuste do contrato através do 12° 
Termo Aditivo e do 16° Termo Aditivo (reajustes de Convenções Coletivas de Trabalho), 
considerando como valor inicial reajustado, que serviu de base para a composição do 
acréscimo de 25%, equivalente a R$258.396,82, ampliando desta forma a limitação dos 
acréscimos para o mencionado contrato e, por isso, enquadrando o valor mensal de 
R$25.054,37 proveniente do 16° Termo Aditivo. 

Acrescentou a Auditoria anterior que do seu acompanhamento, os valores de 
acréscimos decorrentes dos 12° e 16° Termo Aditivo de R$45.646,27 e R$67.780,91, 
respectivamente, montam R$113.427,18. E que o referido montante acrescido ao valor 
inicial do contrato R$114.050,00, resultaria em R$227.488,08. E que deste valor 
deduzindo o valor mensal original de R$114.050,00, restava o valor de R$92.667,54, 
equivalente a 81,25% de acréscimo ao valor mensal original. E por ser causa 
trabalhista não se incluiu no cálculo de majoração de valor de termo contratual para fins 
de limitação legal. Concluiu a Auditoria Anterior que a Planilha anexa à referida Cl 
diverge em quantidade total de posto e valor dos quantitativos dos Anexos do 16° 
Termo Aditivo ao Contrato N° 09, pois na referida planilha, cujo título fazia referência ao 
valor inicial atualizado do contrato após a formalização do 16° Termo Aditivo, constava 
um total de 33 postos compostos de 15 diurno, 17 noturno e 1 dia útil, no valor total de 
R$206.717,54. No entanto, os Anexos do multicitado termo aditivo constava um total de 
44 postos compostos de 24 diurno, 15 noturno e 5 dias útil, no valor total de 
R$255.054,37. 

Sobre este apontamento, o Gestor alegou que a Lei Baiana n° 9.433/05 prevê 
expressamente em seu art. 143, §1°, que "o contratado ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões... até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato", (grifo nosso). Deste modo, aplica-
se ao valor inicial do contrato a revisão e o reajuste concedido em cada ao contrato. E 
que os ditames legais, estabelecem que a Administração pode realizar acréscimos até 
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o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Sendo que o legislador não 
previu "valor inicial do contrato", a inteligência do § 1o do art. 143, da citada lei, institui 
que o valor inicial quando reajustado ou revisado deve refletir tal atualização, e o faz 
expressamente ao trazer a seguinte redação: "o contratado ficará obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões... até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato", (grifo nosso). O Getsor 
mencionou Marcai Justen Filho e ratificou que os acréscimos realizados nos contratos 
firmados pela Instituição ocorrem dentro do limite legal, uma vez que considera os 
reajustes e revisões realizados, de modo a respeitar o limite para acréscimo de 25% do 
valor inicial atualizado do contrato. 

O Gestor manteve o posicionamento anterior de não reconhecer que houve 
ultrapassagem do limite legal para aditamento do valor do contrato. Esta auditoria acata 
em parte a justificativa do Gestor, ressaltando que dos reajustes provenientes do 12° e 
16° Termos Aditivos, devem constar especificamente os valores e alíquotas referentes 
ao Acordo Coletivo e ao indexador adotado no contrato, assegurando a transparência 
de informações, garantindo a exatidão de conferência de valores, pois do exame e 
acompanhamento dos referidos termos aditivos não ficou evidenciado qual valor 
específico se tratava do reajuste proveniente do indexador por estar cumulado com os 
valores dos ajustes da Convenção Coletiva. 

Registre-se que não houve pronunciamento do Gestor referente à divergência 
constante na Planilha anexa à Cl entre a quantidade total de posto e valor dos 
quantitativos dos Anexos do 16° Termo Aditivo ao Contrato N° 09, pois na referida 
planilha, cujo título fazia referência ao valor inicial atualizado do contrato após a 
formalização do 16° Termo Aditivo, constava um total de 33 postos compostos de 15 
diurno, 17 noturno e 1 dia útil, no valor total de R$206.717,54. No entanto, os Anexos 
do multicitado termo aditivo constava um total de 44 postos compostos de 24 diurno, 15 
noturno e 5 dias útil, no valor total de R$255.054,37. 

6.1.1.4 Dedução informal do valor de R$109.000,00 dos valores devidos a 
Guardsecure em razão do desaparecimento de diversos equipamentos, 
submetendo a Administração ao risco de responder judicialmente por 
enriquecimento sem causa. 

Apontou a auditoria anterior que do exame dos processos de pagamento, foi 
constatado no de N° 1224140094977, ás fls. 02 e 03, o Of. s/n°, datado de 12/12/2014 
emitido pela Guardsecure Segurança Empresarial Ltda. autorizando a DPE a deduzir o 
valor de R$109.000,00 referente ao desaparecimento de 160 monitores LCD DELL, 
Modelo E1911 de 19 polegadas e de 44 microcomputadores da marca DELL, modelo 
Optiplex 790 DT Base, não obstante a empresa afirmasse que o processo 
administrativo instaurado pela Defensoria, a fim de apurar a mencionada ocorrência, 
tenha concluído pela ausência de responsabilidade de seus prepostos. A Administração 
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da DPE deduziu efetivamente o referido valor em 22/12/2014, descontando do 
pagamento devido a Guardsecure relativo a Fatura N° 20142696 (Proc. Pagto. FIPLAN 
N° 40017999). 

O Gestor, por meio do Of. s/n, de 03/12/2015, alegou que a dedução foi um ato perfeito 
e acabado, tratando-se de uma ato de proteção patrimonial, não devendo ser 
considerada por este TCE como risco de demanda judicial porque não diminuiu o 
patrimônio institucional. Acrescentou, também, que não tem meios de reverter o feito. 

Apesar da alegação do Gestor, esta Auditoria mantém o entendimento da auditoria 
anterior de que por a DPE não ter apresentado claramente os critérios utilizados para 
avaliar e estipular o valor glosado da empresa de segurança, e de não ter apresentado 
a fundamentação legal ou acordo formalizado que autorizou a Administração Superior a 
efetivar a dedução violou o Princípio do Devido Processo Legal sendo nulo o processo. 

Ademais, a autorização da empresa para a DPE realizar a dedução condicionada ao 
pagamento dos valores correspondentes aos reajustes decorrentes das Convenções 
Coletivas de Trabalho de 2013 e 2014, bem como das parcelas equivalentes aos 
reajustes anuais pelo INPC contratualmente previstos (reequilíbrio), não se vê garantia, 
no futuro, de que tal ato não seja questionado judicialmente por não se perceber 
segurança jurídica em transações firmadas nestes termos. 

6.1.1.5 Desídia da Administração quanto a segurança e zelo de bens públicos sob 
sua guarda, incorrendo em dano ao Erário 

Destacou a Auditoria anterior que o conteúdo do Relatório da Sindicância indicava que 
o fato do desaparecimento dos equipamentos de informática acima referidos ocorreu 
na unidade Vasco da Gama (Acupe de Brotas), sendo suas instalações carentes de 
circuito fechado de TV, para maior segurança, e de controle adequado em relação a 
entrada e saída de equipamentos, sobretudo pela falta de acompanhamento e 
monitoramento do setor responsável pela guarda e armazenamento dos bens, 
contribuindo para o prejuízo ao erário decorrente do desaparecimento dos 
equipamentos. 

O Gestor, por meio do Of. s/n, de 03/12/2015, informou que a DPE tão logo tomou 
ciência dos fatos ocorridos na unidade da Vasco da Gama (Acupe de Brotas) buscou 
registrar boletim de ocorrência e, no âmbito interno, procedeu à instauração da 
Sindicância investigativa nc 122414000999, visando apurar a autoria. E que, no intuito 
de evitar novas ocorrências, a unidade da DPE na Vasco da Gama foi desativada e 
todos os bens móveis que lá guarneciam foram alocados em uma sala específica da 
Coordenação de Modernização e Informática, com monitoramento na entrada e saída, 
por meio de câmeras de segurança, assim como por toda a equipe de servidores e 
segurança do edifício, buscando assim zelar pelo patrimônio público sob sua tutela. 
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Procedeu também a instalação e monitoramento do almoxarifado da sede principal 
(CAB), através de câmeras eletrônicas e filmagens, o que imprimiu maior segurança ao 
patrimônio Institucional Proc. n° 1224140046042, iniciado em 10/07/2014, do anexo. 

Registre-se que as medidas adotas pela entidade foram posteriores ao fato não 
afastando a desídia da Administração, pois as referidas medidas deveriam ter sido 
adotadas previamente a fim de evitar o desaparecimento dos equipamentos e, 
conseqüente, dano ao erário. 

6.1.1.6 Ausência de informações referentes ao acompanhamento e a fiscalização 
da execução do contrato firmado com a Guardsecure incorrendo em 
limitação ao escopo dos trabalhos da Auditoria 

A fim de verificar o controle e a fiscalização da execução do Contrato N° 09/2012, a 
Auditoria anterior emitiu a Solicitação N° 17RB/2015, datada de 09/04/2015, 
requerendo a identificação da pessoa/setor responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato em 2014, na capital e nos demais municípios e o respectivo 
contato (telefone, e-mail, etc.), a discriminação dos respectivos controles e 
documentos. Foram informados os dados para contato de 03 (três) pessoas 
identificadas como os responsáveis pela fiscalização do mencionado contrato no 
exercício de 2014: Sr. Charles Oliveira dos Santos; Sr. Edésio de Oliveira Chequer 
Júnior; e Sr. Arthur Henrique Britto Braga. No entanto, não houve êxito nas tentativas 
de obtenção de esclarecimentos dos responsáveis. 

A Auditoria anterior informou que ao compulsar os processos de pagamento relativos a 
Guardsecure, identificou a Notificação N° 01/2015, emitida pela Coordenadora de 
Contratos e Convênios da DPE em 30/03/2015, relatando a realização de cobranças 
indevidas por parte da empresa: 1. Cobrança de um posto de vigilância diurno na 
unidade de Alagoinhas/Ba sem atuação efetiva de qualquer preposto da empresa nos 
últimos oito meses, isto é, pelo menos, desde abril de 2014; e 2. Cobrança de postos 
de vigilância armados quando, efetivamente, os prepostos da empresa atuavam 
desarmados. 

Em atendimento à Solicitação n. 09RB/2015, de 03/12/2015, por meio do Of. s/n, de 
03/12/2015, informou o Gestor que, atualmente, os contratos são fiscalizados por uma 
Comissão de serviço e execução dos contratos de serviços terceirizados, conforme a 
Portaria n. 739/2015, de 01/10/2015, publicada no DOE, de 02/10/2015, sendo 
composta pelos servidores: Ademário Bastos Santos Filho, José Hermes Carvalho 
Fernandes e Rita de Cássia Sá Viana. E que procedeu o abatimento de R$51.704,55 
do valor contratado, regularizando a situação tendo sido compensada com o valor do 
reajuste devido, de acordo com planilha contante no processo n. 1224150035200, 
aberto em 25 de maio de 2015 (documentação anexa). 
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6.1.1.7 Não identificação da concessão do desconto de 10,08%, contratualmente 
previsto, sobre o valor das passagens emitidas e faturadas pela Turismo 
Pinheiro Ltda. 

A Auditoria anterior informou que a DPE havia firmado o Contrato N° 08/2012, em 
03/04/2012, com a empresa Turismo Pinheiro Ltda., cujo objeto foi a prestação de 
serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, de acordo 
com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as 
condições previstas no referido contrato e na Proposta de Preços apresentada pela 
Contratada. E que a vigência contratual havia sido de 12 (doze) meses, no valor 
estimado anual de R$350.000,00, sendo previsto, no §1° da Cláusula Terceira - Preço, 
o percentual de desconto de 10,08% sobre o valor das passagens aéreas nacionais e 
internacionais emitidas, excluída a taxa de embarque. E que do exame dos processos 
de pagamento, não foi constatada nas faturas emitidas pela empresa, a prática da 
concessão dos 10,08% sobre o valor das passagens. 

Segundo o Contrato, depois da aquisição das passagens, observando o critério 
estabelecido pelo Decreto N° 9.135/04, a empresa deveria conceder o desconto de 
10,08%, o que não foi evidenciado e nem esclarecido pela citada empresa, conforme 
anexos de cópia de cientificações encaminhadas a Pinheiro Turismo. À época, a 
Coordenadoria de Contratos e Convênios informara que a Pinheiro Turismo havia sido 
alertada sobre o dever do cumprimento da Cláusula Terceira do Contrato N° 10/2012, 
incluindo-se a concessão do desconto de 10,08% sob pena da não liberação dos 
pagamentos. 

Sobre esse apontamento o Gestor informou que apesar da cláusula contratual prever a 
concessão do desconto de 10,08%, as regras de aplicação do referido percentual ao 
preço das passagens aéreas foram estabelecidas no Edital de convocação do Pregão 
Presencial n. 02/2012, no qual, segundo o Gestor, dispõe que sob forma de incentivo à 
obtenção de menor tarifa promocional ou reduzida deverá prever a redução promovida 
pelas agências de viagens sobre o valor das tarifas das passagens, da seguinte 
maneira: 100% (cem por cento) quando o valor da passagem emitida for menor ou 
igual a 50% (cinqüenta por cento) da tarifa cheia ou básica; em 50% (cinqüenta por 
cento), quando o valor da passagem emitida for na faixa de 30% ou 49,99% da tarifa 
básica ou cheia; 25% (vinte e cinco por cento), quando o valor da passagem emitida for 
na faixa de 15% a 29,99% da tarifa básica ou cheia; em 20% (vinte por cento), quando 
o valor da passagem emitida for na faixa de 5% a 14,99% da tarifa básica ou cheia. 

Acrescentou o Gestor que em observância ao princípio da vinculaçâo ao edital e após 
análise das planilhas e demonstrativos das faturas, demonstrou-se a vantajosidade 
para a entidade a aplicação das regras acima apresentadas em detrimento ao 
desconto de 10,08%. E, na reunião com o representante da empresa Pinheiro Turismo, 
o Diretor Geral e a Assessoria Jurídica da DPE, definiu-se a possibilidade de 
manutenção da concessão de desconto referida quando se tratar de tarifa promocional 
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e concessão de desconto de 10,08% (prevista no contrato) para os casos de tarifa 
cheia. 

Ressalte-se que a posição atual da Administração quanto ao apontamento difere de 
suas próprias justificativas à época da Auditoria anterior, quando alertou a empresa 
sobre o dever do cumprimento da Cláusula Terceira do Contrato N° 10/2012, incluindo-
se a concessão do desconto de 10,08%, sob pena da não liberação dos pagamentos. 

Apesar do exposto, durante a presente inspeção, não foi evidenciada em 
documentação comprobatória a efetivação do desconto contratual, tampouco ficou 
comprovado que a opção atualmente adotada pela DPE, para apuração dos valores 
devidos e dos respectivos pagamentos, seria a alternativa mais econômica para o 
Estado. 

6.1.1.8 Verificação de ofensa a princípios administrativos e licitatórios 
decorrentes do confronto das especificações exigidas, em edital, para 
aquisição de equipamentos de informática e a aplicação (ou utilização 
efetiva) de tais ferramentas 

A época da Auditoria, realizou-se visita técnica de dois especialistas em Tecnologia da 
Infomação, que concluíram que na aquisição de 3 computadores servidores foram 
utilizadas características muito específicas (singulares) de processadores na 
especificação dos equipamento, restringindo a competitividade, sendo mais 
adequada a utilização de índices de desempenho como Specint, que são 
agnósticos quanto a fabricantes e componentes tecnológicos específicos, permitindo 
aferir o desempenho do equipamento com segurança e preservando a competitividade 
do certame. 

Ressaltou, ainda, entre outras observações, que o item da especificação que previa 
capacidade de ampliação de memória para até 768 GB (o que representava 20 vezes a 
memória inicial adquirida para cada máquina), encarecia sobremaneira o 
equipamento adquirido, pois elevava significativamente o patamar do equipamento. 
E, mencionou, a título de exemplo, o equipamento servidor Dell R520, com capacidade 
de expansão de memória a 384 GB (cerca de 12 vezes a memória adquirida), que 
poderia custar até metade do valor daquele que foi adquirido pela entidade. 
Ressaltaram os especialistas que o equipamento mencionado como exemplo atendia a 
todos os requisitos da especificação. 

A DPE, mediante o Off. S/n, de 03/12/2015, assim se manifestou: 

a) Da aquisição de 3 computadores servidores 
Referenciar uma determinada quantidade e tipo de processador a ser ofertado 
para um certame de servidores não pode mais presumir tratar-se de 
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características excessivamente singular. O mercado de processadores Intel 
responde por quase 80% do mercado mundial e com uma sensível e contínua 
tendência de ampliação desta participação de mercado (fonte: IOC). 

Referenciar um determinado índice de desempenho (Specint) também pode 
ser um expediente interessante, mas em absoluto a ausência deste 
procedimento pode ensejar algo que ao adotar preferencialmente o 
processador de fabricante mais amplamente adotado pela indústria global, 
estará bfindando-se de futuros achaques ao desejar promover algum tipo de 
atualização tecnológica do legado adquirido em observância a mais básica lei 
de oferta x demanda. Processadores AMD são mais raros no mercado, de mais 
difícil aquisição, pouca oferta, pouca concorrência e preços mais elevados. 

[...] 

Quanto à expanslbilidade de memória apontada pelo TCE, a pnori procedente 
que o edital poderia ter permitido a oferta de equipamentos de menor 
escalabilídade de memória e, portanto, de menor preço, citando como 
exemplos algumas atas de registro de preços confrontando equipamentos Dell 
R520, Dell R620 e Dell R720. Contudo, é necessário considerar outros 
quesitos destes produtos que impactam severamente o seu preço final, tal 
como: quantidade de baias de discos, número de siots de expansão, fontes de 
alimentação e refrigeração redundantes. Deste modo, é questionável a 
afirmação de que um Dell R520 possa custar até a metade dos valores de um 
servidor Dell 720, ambos dotados do mesmo processador, quantidade de 
memória e área de armazenamento interno, ensejando falsa a premissa de que 
a expansão de memória superior (presente no Dell 720) possa contribuir de tal 
maneira no preço do produto final. Ademais, registro de ATAS não podem ser 
considerados com finalidade de comparação de preços, uma vez que ao 
registrar uma ATA o órgão barganha preço em função do quantitativo que está 
sendo adquirido, além do alcance que uma ATA pode ter, até cinco vezes o 
quantitativo ali estimado. Nossa aquisição foi de apenas 03 (três) servidores. 

a) Da aquisição de 100 computadores desktop 

Os especialistas constataram que a especificação havia exigido gabinete com 
dimensões reduzidas (litragem de 91), denominados small form factor, o que encarecia 
sobremaneira o equipamento, devendo utilizar a alternativa de aquisição de 
equipamentos com gabinete convencional que permitiria uso em posição vertical a fim 
de preservar a economicidade dos processos de aquisição. Salientou, também, que o 
requisito de potência máxima de 260W para fonte de alimentação, conforme estava 
previsto na especificação, corroborava com a exigência de gabinete de dimensões 
reduzidas no sentido de encarecer o equipamento adquirido e restringir a 
competitividade. 

Acrescentaram, ainda, que os requisitos da especificação que previam teclado, mouse 
e monitor do mesmo fabricante representavam restrição à competitividade do 
certame, além de comprometer o princípio da economicidade, tendo em vista que 
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havia fornecedores de teclado, mouse e monitor com elevado patamar de qualidade, 
mas que não fornecem computadores. E pontuaram que a especificação técnica 
requeria também garantia quanto a danos acidentais, derramamento de líquidos, e 
outras situações imprevistas, o que também encarecia sobremaneira o 
equipamento adquirido, de forma que este tipo de requisito deveria ser avaliado com 
extrema cautela quanto à sua real necessidade. Destacaram os especialistas que um 
levantamento da quantidade de ocorrências do referido tipo confrontado com o custo 
da garantia para todos os equipamentos seria fundamental para uma avaliação mais 
criteriosa do benefício de adquirir tal garantia. Informaram que a especificação exigia 
ainda software de inventário, exigência que carecia de razoabilidade, na medida em 
que havia restado esclarecido, durante a visita técnica, que a DPE já utilizava solução 
de inventário distinta, o que tornava absolutamente inadequado tal requisito. 

O Gestor, fez o seguinte pronunciamento: 

b) Da aquisição de 100 computadores desktop 

Está defasada a afirmação de que gabinetes mais compactos encarecem o 
produto final. Essa foi uma realidade superada pela própria escala de produção 
mundial. Existe uma inequívoca tendência do mercado que tornam 
preferenciais produtos compactos e mais econômicos em todos os seus 
aspectos: menor consumo elétrico, menores perdas térmicas, enfim, mais 
ecológicos. Existe uma ampia e crescente oferta no mercado global de 
produtos cada vez mais compactos, os ditos gabinetes Small Form Factor, 
normalmente de até 9 litros, que já estão superados pelas suas versões Ultra 
Small Form Factor ou Tiny de até 2 litros e que podem ser afixados ao fundo de 
monitores de vídeo através do padrão VESA. Adiante e na mesma linha de 
raciocínio, está defasado o entendimento de que um consumo menor enseja 
restrição à competitividade. Existe uma inequívoca e ampla procura por 
produtos que tenham um limite máximo de consumo elétrico, tal qual refletimos 
neste certame. 

O mundo possui espaços menores, a prestação de serviço deve ser otimizada 
a menores espaços, revelando, dessa forma, um respeito a princípios como da 
eficiência, por exemplo, multiplicando a prestação de serviço em um espaço 
predeterminado, espelhando, dessa forma, uma responsabilidade social e 
econômica, eis que torna desnecessária locação de novas salas em razão da 
otimização do espaço originalmente projetado. 

Quanto à exigência de teclado, mouse e monitor do mesmo fabricante, 
compreendemos que assegura um conjunto homogêneo sob garantia única e 
segura, caso contrário acarretaria em custo de gestão de um número maior de 
fornecedores para dar suporte e assistência técnica ao microcomputador. 
Ademais, várias empresas representando diversos fabricantes dispõem do 
requisito solicitado, Assim, não se aplicou qualquer restrição a este certame. 
Com efeito, existem fabricantes independentes e qualificados destes itens, mas 
o certame pretendeu, como de fato é desejável, adquirir microcomputadores 
dotados de seus respectivos monitores de vídeo, teclados e mouses e que 
estes conjuntos estivessem cobertos por garantias do fabricante e do 
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proponente de forma inequívoca e única. Considerar estes elementos como 
parte indissolúvel da oferta total preserva o interesse público, não o contrário. 

Quanto â exigência de cláusula de garantia com cobertura de danos acidentais, 
há que se considerar a percepção de que se trata na verdade de uma apóiice 
de seguro contra danos que, quando ocorrem, normalmente resultam na perda 
integral do ativo, Este tipo de garantia resulta em média um impacto de 
aproximadamente R$150,00/cada produto por vigência de 3(três) anos que não 
representa "encarecer sobremaneira" o produto e entendemos aceitável pela 
proteção do investimento realizado. 

b) Da aquisição de 40 computadores tipo NETTOP 

Relataram os especialistas em Tecnologia da Informação que a aquisição dos Nettops, 
conforme informado pela DPE, decorria de projeto que havia sido descontinuado, o que 
evidenciava falha de planejamento da instituição nas ações de modernização e 
aquisição de tecnologia. E que haviam percebido, durante a visita técnica, esforços 
no sentido de viabilizar alternativas para utilização dos equipamentos, de maneira a 
preservar o investimento realizado. Segundo a opinião dos especialistas, até onde os 
seus exames permitiram observar, o processo de planejamento de aquisições da DPE 
precisava ser revisado, no sentido de garantir a preservação dos princípios de 
razoabilidade, economicidade e competitividade nos certames, não observados pela 
entidade nos casos examinados. 

A Auditoria recomendou que a Defensoria envidasse esforços no sentido de modernizar 
suas especificações técnicas, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis atuais 
para garantir a qualidade dos equipamentos e soluções adquiridas, ao mesmo tempo 
em que possibilitasse maior competição entre fornecedores e maior economia em seus 
processos de aquisição. Acrescentou a Auditoria que do modo como as aquisições 
haviam sido realizadas pela DPE, em relação aos procedimentos que originaram os 
contratos de N° 21/2013 e 18/2014, firmados com a empresa Chipcia, e os contratos N° 
17/2014 e 05/2014, assinados com a empresa Quiron, verificou-se a desarrazobilidade 
entre a aplicação efetiva atribuída aos equipamentos adquiridos e as especificações 
empregadas nos respectivos editais de licitação publicados, concorrendo para a 
restrição na competitividade dos certames, e a um resultado antieconômico, visto que 
as exigências realizadas, não haviam se mostrado indispensáveis e oneraram 
sobremaneira o valor final dos bens adquiridos. 

A DPE apesentou a seguinte justificativa: 

Da aquisição de 40 computadores tipo NETTOP 

Com a instalação da nova sede da Defensoria Pública situada no Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, e em conformidade com o projeto elaborado 
pela Coordenação de Planejamento e Obras e Diretoria Administrativa â época, 
as recepções e antessalas dos gabinetes de atendimento dos Defensores 
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Públicos seriam equipadas com televisores e computadores, que permitissem 
gestão integrada entre os setores envolvidos no processo e, entre outras 
funcionalidades, informassem as senhas de atendimento. Optamos, então, pela 
utilização dô equipamentos do tipo nettop. 

No entanto, durante a implantação dos núcleos na nova unidade, os 
Coordenadores verificaram que o projeto inicial não atendia as expectativas, 
sendo o mesmo descontinuado. 

Um novo projeto foi elaborado concentrando em três salas de triagem todos os 
assistidos. 

Todos os equipamentos adquiridos receberam novas funções, sendo utilizados 
nas unidades do interior e capital, em recepções, triagens, painéis de senha e 
painéis de monitoramento, pois não exigem hardware robustos para 
desempenhar suas funções, além de ser compacto e consumir menos energia 
que os computadores tradicionais. 

6.1.1.9 Ausência de apresentação de garantia de 5% em contratação para 
aquisição de 40 microcomputadores tipo NETTOP. 

À época, a Auditoria informou que a DPE havia firmado o contrato N° 05/2014 com a 
empresa Quiron, cujo objeto fora a aquisição de microcomputadores tipo NETTOP, 
conforme especificações, quantitativos e condições definidas na Seção B - Disposições 
Específicas do Edital do PE 38/2013, no valor de R$22.488,00, com prazo de 03 (três) 
anos, tendo previsão na Cláusula Décima Quarta do referido contrato a apresentação 
pela Contratada, no ato da assinatura, da garantia correspondente a 5% do valor 
estimado do contrato em favor da Contratante. Foi requerida, por meio da Solicitação 
N° 07RB/2015, de 10/03/2015, a apresentação dos comprovantes prestações de 
garantia de 5% do valor dos Contratos N° 05/2014 e 17/2014. 

Mediante a Cl N° 48/2015, de 16/03/2015 (Ofício de encaminhamento DPE/DG N° 
18/2015), da Coordenadoria de Contratos e Convênios para a Diretoria Geral, em 
atendimento a mencionada solicitação, a DPE informou: 

Em atenção a Solicitação N° 07RB/2015 do Tribunal de Contas do Estado, 
recebida hoje por esta Coordenação, sirvo-me do presente para apresentar as 
seguintes informações: 

[...} 

Segue em anexo a cópia da Apólice de seguro Garantia do Contrato N° 
17/2014. 

Quanto ao Contrato N° 05/2014. embora a garantia tenha sido diversas vezes 
cobrada, inclusive por escrito, conforme demonstra cópia de documento em 
anexo, a Contratada não apresentou qualquer forma de garantia. 
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Por outro lado, por se tratar de contrato de fornecimento, bem como que os 
microcomputadores foram devidamente recebidos deixou esta Defensoria 
Pública de aplicar a rescisão do contrato com base no art. 167, III e X da Lei N° 
9.433/05. 

Ainda sobre o tema, vale trazer â baila o Parecer N° PA-NLC-LBC-139/2013 de 
lavra da Procuradora do Estado Leyla Bianca Correia Lima da Costa, que aduz 
não ser possível que a Administração Pública Estadual recolha a caução em 
dinheiro, por meio de retenção em fatura, por entender que tal conduta não tem 
amparo legal e infringe os princípios da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia 
entre os licitantes. 

Apesar da justificativa da Sra. Coordenadora, cabe ressaltar que a garantia é uma 
condição contratualmente prevista e todos os licitantes estavam cientes desta 
obrigação ao participarem do procedimento licitatório, uma vez que houve prévia 
divulgação do Edital publicado no Diário Oficial do Estado, não cabendo a empresa 
vencedora/contratada eximir-se do cumprimento de tal obrigação, mesmo tendo esta 
fornecido os equipamentos adquiridos. Preceitua a cláusula quarta no referido contrato: 

Cláusula Décima Quarta - Garantia: 

14.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a 
Contratada, no ato da assinatura, apresentará garantia correspondente a 
5% do valor estimado do contrato em favor da Contratante, podendo optar 
por uma das modalidades previstas no §1° do art.136 da Lei Estadual N° 
9.433/05. 

Pontuou a Auditoria que a cláusula contratual de apresentação da garantia deveria ter 
sido observada e cumprida pela empresa contratada, sua inobservância, portanto, 
constituía irregularidade que poderia ter sido evitada se houvesse um 
acompanhamento e fiscalização mais efetivo dos contratos vigentes por parte da 
DPE/BA. 

Segue, abaixo, manifestação da DPE: 

No tocante à exigência de garantia contratual, a cobrança para apresentação 
das Garantias contratuais foi intensificada e ao longo deste ano sempre que 
previsto a obrigação de apresentação de garantia estas têm sido cobradas das 
empresas e inclusive notificadas para o efetivo cumprimento do contrato, a 
exemplo das seguintes notificações expedidas: Notificação n. 02/2015, 
referente ao Contrato n. 07/2015; Notificação n. 01/2015, referente ao Contrato 
n. 08/2015; Notificação n. 02/2015, referente ao Contrato n. 08/2014; 
Notificação n. 01/2015, referente ao Contrato n. 27/2014; Notificação n. 
02/2015, referente ao Contrato n. 82/2013; Notificação n. 01/2015, referente ao 
Contrato n. 06/2015 e Notificação n. 01/2015, referente ao Contrato n. 
45/2013, de modo que aumentou a quantidade de garantias prestadas pelas 
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empresas. 

Registre-se que a entidade anexou cópia de notificação expedida às empresas 
cobrando a apresentação da garantia, evidenciando que a Administração está 
exercendo o recomendado pela Auditoria em prol do aprimoramento do controle interno 
relativo à fiscalização do cumprimento da cláusula contratual no tocante à garantia. 

6.1.1.10 Contrato Emergencial N° 014/2014 - Triunfo Projetos e Consultoria Ltda. 
EPP. 

A auditoria anterior apresentou as constatações relativas ao Contrato Emergencial N° 
014/2014, celebrado em 11/06/2014, entre a DPE e a Triunfo Projetos e Consultoria 
Ltda. EPP, para execução de cadastramentos, vistorias, projetos de arquitetura e 
engenharia, inclusive reformas, acompanhamento e fiscalização, levantamento de 
quantitativos, orçamentos, perícias em edificações públicas, estudos e relatórios 
ambientais, e análise crítica de projetos na capital e interior do Estado da Bahia, em 
conformidade com o Termo de Referência (TDR) e as condições previstas no termo 
pactuado e em seu anexo I. 

Informou, também, que o valor total do contrato, previsto para durar 180 dias, havia 
sido fixado em R$649.433,86, sendo posteriormente, em 26/11/2014, há apenas 14 
dias do término de sua vigência, majorado para R$809.250,66. 

O Gestor ressaltou que referente ao citado contrato, a extinção havia ocorrido na 
gestão passada e que na gestão atual não havia ajuste, reajuste ou previsão de 
pagamento do objeto do mencionado contrato, tendo sido iniciado procedimento para 
substituição da referida empresa. 

6.1.1.11 Ausência da Ordem de Serviço nos Processos de Pagamento para a 
adequada Liquidação das Medições e Pagamentos dos Serviços de 
Engenharia 

À época, a Auditoria informou que os processos de pagamento vinham sendo 
formalizados sem inclusão das Ordens de Serviços/Notificação de Serviços emitidas 
pela autoridade competente para motivar o ato administrativo quanto aos serviços a 
serem executados, atestando sua compatibilidade com o objeto do termo firmado e 
vinculado ao quanto foi licitado. E que o valor global do termo foi estipulado em 
R$809.250,66, sendo seu objeto de amplo escopo (dez tipos de serviços distintos e 
independentes). 

Ressaltou, ainda, que era obrigação da administração acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos de obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade, 
como determina o art. 67 da Lei n° 8.666/93 e arts. 151 a 154 da Lei N° 9.433/05 (Leis 
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de Licitações), devendo ser inclusa no instrumento contratual cláusula sobre o tema e 
que a Ordem de Serviço e o termo contratual eram elementos essenciais ao bom 
controle quantitativo e qualitativo dos serviços, informando quanto e o que se solicitou, 
executou e pagou à contratada. 

Salientou que a ordem de serviço constituía documento essencial à formalização da 
motivação do ato administrativo para a devida execução das etapas dos serviços 
contratados, tanto junto a Triunfo Projetos e Consultoria Ltda. EPP, como pela Geohidro 
Consultoria Sociedade Simples LTDA., sendo a origem do que havia sido demandado, 
executado e pago. E que apesar de a DPE ter contratado a Triunfo em caráter 
emergencial, o referido contrato vigeu paralelamente com o Contrato N° 25/2012, 
firmado com a Geohidro Consultoria Sociedade Simples LTDA., que tinha idêntico 
objeto, de amplo escopo. 

A Auditoria anterior considerou frágeis e inconsistentes os controles exercidos pela 
DPE acerca da execução destes contratos, prejudicando a adequada liquidação dos 
gastos com obras e serviços de engenharia, cabendo-lhe corrigir seus procedimentos, 
revisando as normas que disciplinam a matéria em questão. Evitando problemas 
futuros tais quais os apontados em auditorias anteriores. 

Sobre este apontamento, o Gestor, mediante o Of. s/n, de 03/12/2015, informou que 
para os acordos futuros que versarem sobre o objeto do mencionado contrato, tendo 
em vista que a atual gestão coaduna com o entendimento sobre a importância da 
emissão das ordens de serviço, instrumento hábil a motivar o ato administrativo, 
devendo conter as especificações do prazo de execução, com início e fim, a descrição 
detalhada dos serviços a serem realizados e o local, acolhia a recomendação de 
inclusão das ordens de serviço nos autos dos processos de pagamento, o que estava 
implementado. 

6.1.1.12 Inconsistência nos Mapas Resumos de Apropriação de Horas, sem a 
devida identificação dos quantitativos executados, valores unitários e 
valor total 

A Auditoria anterior constatou no processo de pagamento realizado a empresa Triunfo, 
referente às NFs N° 0054 e 0061 e medições N° 4 e 5, respectivamente, totalizando 
R$58.965,13, serviços executados em Vitória da Conquista e Feira de Santana, por 
equipe formada com quatro engenheiros e um arquiteto, não se vendo discriminado: o 
quantitativo e/ou percentual dos serviços executados; quais os profissionais que 
viajaram correlacionando-os com os respectivos destinos; e quais os 
serviços/atividades efetivamente executados por cada profissional. 

Da análise do Resumo de Serviços emitido pela Coordenação de Planejamento e 
Obras da DPE, que convalidavam o Boletim de Medição 04 e 05 da Triunfo, havia sido 
constatado inconsistências nas informações apresentadas, evidenciando diferenças 
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entre os serviços informados tidos como executados, e que as inconsistências 
verificadas entre as fontes de informação revelavam as fragilidades existentes na 
liquidação dos gastos, comprometendo inclusive a fase do pagamento da despesa. 

Informou, também, que ampliada a amostragem, foram constatadas que as 
inconsistências/falhas, de mesma natureza, se repetiam nas demais liquidações de 
medições da Triunfo, e que no Boletim de Medição 02, de julho de 2014, NF N° 0046, 
no valor de R$161.017,04, (proc. pagamento N° 1224140055602) constava pagamento 
de deslocamentos e diárias para Camaçari, Porto Seguro e Vitória da Conquista, 
contudo no Resumo dos Serviços da DPE, (pág. 17) que convalidava a referida 
medição não constava a identificação de quaisquer serviços executados nas citadas 
cidades. 

Recomendou a Auditoria anterior que caberia a administração da DPE rever seus 
procedimentos de controle sobre a liquidação de gastos com obras e serviços de 
engenharia, promover o bom conhecimento das normas pelo seu corpo técnico e 
implantar metodologia de administração fiscal responsável na respectiva área. 

O Gestor, em atendimento a Solicitação n. 09RB/2015, de 16/11/2015, por meio do Of. 
s/n, de 03/12/2015, informou que a atual gestão está revendo os critérios para as 
futuras contratações e acrescentou que no novo edital de contratação da empresa 
responsável pela realização de projetos, há a previsão expressa de que o valor de 
horas será pago apenas se efetivamente trabalhado para a Instituição, e de acordo com 
tabela anexa ao edital, cabendo a Instituição, ciente da recomendação do TCE em 
promover os meios efetivos para fiscalização de horas, o que estava plenamente 
acolhido. 

6.1.1.13 Falta de Plano de Trabalho para Justificar Licitação e Contratação de 
Consultoria para Obras e Serviços de Engenharia 

Pontuou a Auditoria anterior que, como apontado nas contas relativas ao exercício 
2012 e 2013, a administração da DPE não tinha elaborado plano de trabalho para 
justificar licitação e contratação de consultoria para obras e serviços de engenharia. 
Destacou que a Instrução Normativa N° 18/1997 do Ministério do Orçamento e Gestão, 
ao regulamentar o código de licitações federal Lei N° 8.666/93, visando disciplinar a 
contratação de serviços a serem executados de forma indireta define que: "PLANO DE 
TRABALHO é o documento aprovado pela autoridade competente, que consigna a 
necessidade de contratação dos serviços, orientando a caracterização do objeto, 
evidenciando as vantagens para a Administração e sua economicidade, no que couber, 
e definindo diretrizes para elaboração dos projetos básicos". 

Adiantou que, em obediência ao Princípio do Planejamento, deveriam constar, no 
mínimo, do Plano de Trabalho para a contratação de serviços, no que couber: I. 
Parâmetros cabíveis para medição e(ou) verificação dos resultados, em termos de 
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quantidade e qualidade; II. Quantificação fundamentada na demanda existente ou 
prevista, bem como nos resultados esperados; III. Aproveitamento de servidores do 
quadro, quando for o caso; IV. Descrição dos bens, equipamentos e instalações que a 
Administração disponibilizará às contratadas para a execução dos serviços; e V. 
Critérios de controles e registros a serem adotados. Assinalou a Auditoria anterior que 
essas informações deveriam subsidiar os atos convocatórios de licitações, e os 
relativos à dispensa e inexigibilidade, bem como a minuta de contrato, que observarão 
o disposto nos referenciais mínimos e na legislação pertinente, explicitados em seu 
texto e adaptados às especificidades de cada caso, de modo a evitar dúvidas e 
orientar, de forma inequívoca, a elaboração de propostas e os critérios de julgamento. 

Ressaltou, também, a Auditoria anterior que as Ordens de Serviço e as Notificações 
para Execução dos Serviços, deveriam estar vinculados a um Plano de Trabalho, 
fazendo-se necessário o cumprimento de um Cronograma Físico-financeiro, 
fundamental ao acompanhamento da obra. Alertou que estes instrumentos deveriam 
ser observados de tal maneira que do seu descumprimento injustificado resultassem 
penalidades ao contratado, fosse na forma de multas contratuais ou até mesmo pela 
rescisão do contrato. 

O Gestor informou que, em 10 de junho de 2014, a DPE havia rescindido 
amigavelmente o Contrato n° 25/2012, o qual foi celebrado com a empresa Geohidro 
Consultoria Sociedade Simples LTDA, tendo como objeto a contratação de serviços de 
cadastramentos, vistorias, projetos de arquitetura e engenharia, inclusive reformas, 
acompanhamento e fiscalização, levantamento de quantitativos, orçamentos, perícias 
em edificações públicas, estudos e relatórios ambientais e análise crítica de projetos da 
capital e interior do Estado da Bahia. 

Assinalou que a Instituição buscando se adequar as recomendações apresentadas por 
este Tribunal de Contas, providenciou a abertura de processo licitatório para a 
contratação de nova empresa para a realização do objeto acima mencionado, através 
da Concorrência Pública n° 01/2015, por meio do Processo Administrativo n° 
1224150057190, em que foram anexados os seguintes documentos: termo de 
referência, qualificação da equipe técnica, planilha.orçamentária detalhada por sede da 
DPE e geral, planilha orçamentária unitária, composição analítica da taxa de BDI, 
composição de cargos sociais, roteiro básico para a elaboração de projetos e o modelo 
de cronograma físico de projetos, desenvolvendo, portanto, um plano de trabalho a 
justificar as licitações e contratações de obras e serviços de engenharia realizados pela 
Defensoria Pública. 

Informou ainda o Gestor que na nova licitação, a Administração tratou de esclarecer o 
plano de trabalho justificando a necessidade de contratação de empresa de projetos, 
que será paga de acordo com os projetos efetivamente confeccionados, e apenas 
requisitados os projetos de construção ou reforma com efetiva previsão de realização, 
estando previsto, a priori, as seguintes obras e reformas: Jardim Baiano (Tororó); 
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Vitória da Conquista; Casa de Acesso à Justiça I; Ilhéus; Alagoinhas; Jardim 
Baiano/Camaçari; Juazeiro; Paulo Afonso; Serrinha; Jacobina; Santo Antônio de Jesus; 
Jardim Baiano 2 (metro). 

Das informações apresentadas pelo Gestor, constata-se que a nova gestão está 
imbuída em aperfeiçoar o seu controle interno em observância às recomendações 
deste TCE, cabendo às auditorias futuras verificar se houve o aprimoramento efetivo do 
referido controle como declarado pelo Gestor. 

6.1.1.14 Realização de despesas antieconômicas no montante de R$5.967.345,24 
realizadas pela DPE/BA 

Informou a Auditoria anterior que a DPE tinha firmado, em 08/05/2013, o Contrato N° 
25/2013 com a empresa GPEC Patrimonial e Incorporadora Ltda. ME, cujo objeto fora 
a locação de imóvel urbano, para fins não residenciais, situado na Rua Ulisses 
Guimarães, N° 3.386, Edf. MultiCAB Empresarial I, Sussuarana, Salvador/BA, CEP 
41.219-400, referente a 01 (uma) loja no Térreo com 26,48 m2, metade do 2o pavimento 
com 560 m2- composto de 12 (doze) salas - 3o e 4o pavimentos inteiros com 1.025 m2 

cada andar - composto de 23 (vinte e três) salas por piso - perfazendo a metragem 
total de 2.636,48 m2, além de 58 (cinqüenta e oito) vagas de garagem cobertas 
situadas no 1o pavimento - subsolo, destinado ao funcionamento de serviço público 
estadual da Defensoria Pública do Estado da Bahia - Salvador/BA, de modo a 
concentrar no mesmo prédio a Subcoordenação das Defensorias Públicas 
Especializadas Criminal e Execução Penal; a Ouvidoria Cidadã e a sede administrativa 
da DPE, no valor mensal de R$158.700,00 e prazo de 24 meses. 

Informou, também, que em 08/06/2013 foi firmado outro ajuste com a GPEC, o 
Contrato N° 36/2013, cujo objeto foi a locação de metade do 2o pavimento com 517 re-
composto de 11 (onze) salas e 11 (onze) vagas de garagem cobertas situadas no 
subsolo do imóvel urbano, para fins não residenciais, da Rua Ulisses Guimarães, N° 
3.386, Edf. MultiCAB Empresarial 1, Sussuarana, Salvador/BA, CEP 41.219-400, 
destinado ao funcionamento de serviço público estadual da Defensoria Pública 
Especializada da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Salvador/BA, no 
valor mensal de R$31.000,00 e prazo de 24 meses. 

Destacou a Auditoria anterior que antes da Defensoria celebrar os contratos de locação 
do Edifício MultiCAB Empresarial I, centralizando todas as suas unidades em um único 
lugar, havia celebrado o Contrato N° 02/2013 para abrigar o seu Núcleo Criminal, com 
valor mensal de R$35.000,00 e vigência prevista de 05/02/2013 a 04/02/2015. À época, 
A auditoria relatou que a auditoria anterior examinara os pagamentos referentes aos 03 
(três) contratos, que, em 2013, haviam atingido o montante de R$1.179.118,86, 
referente aos pagamentos de aluguel e condomínio dos referidos imóveis, 
considerando, já naquela época, o dispêndio antieconômico, uma vez que apenas os 
espaços locados no Edifício MultiCAB Empresarial I haviam sido utilizados e sua 
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ocupação ocorreu somente a partir de outubro de 2014, tendo ficado sem uso até 
aquele momento, configurando desperdício de recurso do Erário. 

Ressaltou que os gastos com os Contratos N° 25/2013 e 36/2013, em 2014, somavam 
R$2.940.088,35, contudo, até o mês de outubro do mencionado ano, quando da 
ocupação do imóvel, as despesas antieconômicas, destacadas no exercício anterior, 
continuavam a acontecer, como agravo da ocorrência de outros gastos, igualmente 
antieconômicos, relacionados ao espaço locado. 

Segundo o Gestor, os Contratos de locação do imóvel localizado no Edf. Multicab 
Empresarial, celerados entre a DPE e a GPEC tiveram a sua vigência expirada em 08 
de maio do ano em curso. E esclareceu que tal questionamento está sendo objeto de 
apreciação por esta corte de contas, em razão do julgamento da prestação de contas 
da antiga gestora, bem como no Ministério Público, pelo que, em muitos pontos as 
respostas devem ser prestadas pela antiga gestora, que já havia sido procedida em sua 
defesa junto a estas esferas. 

6.1.1.15 Realização de despesas antieconômicas em 2014, da ordem de 
R$2.056.265,46, relativas a locação de imóveis, resultando, 
acumuladamente, desde 2013, em prejuízo ao Erário no montante de 
R$3.235.384,32 

Referente aos Contratos N° 02/2013, N° 25/2013 e 36/2013 a auditoria anterior, 
examinou os pagamentos, que, em 2013, atingiram ò montante de R$1.179.118,86, 
referente aos pagamentos de aluguel e condomínio e configuraram prejuízo ao Erário, 
haja vista que o espaço negociado com a GPEC somente foi ocupado em outubro de 
2014 e o outro, locado pelo Sr. Luiz Sérgio S. de Souza Santos, sequer chegou a ser 
utilizado. Informou que a inauguração oficial da nova sede da DPE, próxima ao Centro 
Administrativo da Bahia, no bairro de Sussuarana (Edifício MultiCAB Empresarial I), foi 
realizada em 29/10/2014 com a presença do governador Jaques Wagner, outras 
autoridades e representantes do órgão público, conforme foi postado pela Secretaria de 
Comunicação Social do Estado da Bahia, na mesma data, em sua página oficial 
(http://www.secom.ba.gov.br/2014/10/122163/Defensoria-Publica-da-Bahia-ganha-
nova-sede-no-Centro-Administrativo.html). 

A Auditoria anterior reiterou que a Defensoria, antes de celebrar os contratos de 
locação do Edifício MultiCAB Empresarial I, centralizando todas as suas unidades em 
um único lugar, havia celebrado o Contrato N° 02/2013 para abrigar o seu Núcleo 
Criminal, com vigência prevista de 05/02/2013 a 04/02/2015, sendo rescindido, no 
entanto em 02/05/2013 em virtude da aludida centralização, conforme Termo de 
Rescisão Amigável publicado no DOE de 27/05/2014, tendo custado aos cofres 
públicos R$168.618,86 sem nunca ter sido ocupado, sendo o valor pago ainda em 
2013. Acrescentou que apenas em 2014, do total pago em decorrência dos contratos 
celebrados com a GPEC, R$2.940.088.35, havia sido desperdiçado pela não utilização 
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do espaço, da mesma forma que no exercício de 2013, mais R$2.056.265,46. Chamou 
a atenção para a hipótese de se considerar o exercício 2013, o prejuízo ao Erário 
acumulado até setembro de 2014 alcançara a cifra de R$3.235.384,32. 

Segundo o Gestor, em razão dos apontamentos realizados pelo Egrégio Tribunal de 
Contas, a Gestão atual optou por não prorrogar o prazo dos Contratos n° 25/2013 e 
36/2013. Acrescentou o Gestor que desde então foi travada uma árdua negociação com 
a empresa proprietária do imóvel a fim de baixar os valores da locação, tomando-se 
como base as três avaliações de aluguel do imóvel acima citado, realizadas por 
corretores credenciados contratados pela Defensoria Pública do Estado. E que até o 
presente momento não foi possível chegar a um acordo em relação ao novo valor a ser 
praticado, no qual as negociações, atualmente, envolvem o Ministério Público do 
Estado, conforme documentação anexa. 

6.1.1.16 Gastos antieconômicos, no valor de R$2.421.547,87, pela realização de 
investimento em obras de melhoria e benfeitoria em patrimônio de 
terceiro / FCE Engenharia Ltda. (Contrato n° 81/2013) 

A auditoria anterior analisou as despesas com o Contrato N° 81/2013, firmado entre a 
Defensoria e a FCE Engenharia, que teve como objeto a execução das obras de 
reforma no 2°, 3o e 4o pavimentos, numa loja no pavimento térreo e na garagem do 
imóvel para instalação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia, Edf. MultiCAB Empresarial 1, N° 3.386, à Av. Ulisses Guimarães, Bairro, 
Sussuarana - SSA, ao custo de R$1.625.358,88 tendo, após a celebração do 2o e 5o 

Termos Aditivos2, alcançado o valor global de R$2.421.547,87, representando um 
aumento em relação ao custo original de 49%. 

Por meio deste contrato até 31/12/2014, já havia sido desembolsado o montante de 
R$2.421.547,87, ou seja, a integralidade do valor global contratado. A auditoria anterior 
requisitou o respectivo Plano de Trabalho que subsidiou a licitação e contratação da 
FCE Engenharia Ltda. para execução das obras civis e até o final dos trabalhos, o 
referido documento não havia sido encaminhado. 

Ressaltou a referida Auditoria que se fosse adicionado o desperdício apurado com o 
pagamento de locação de espaços sem a efetiva ocupação pela unidade aos gastos, 
conforme levantado no item anterior, às despesas incorridas com colocação de piso, 
portas, instalações hidráulicas e elétricas, forros, sistema de refrigeração, pinturas, 
reboco, dentre outros serviços realizados pela FCE Engenharia Ltda. em imóvel de 
terceiro, por intermédio do Contrato N° 81/2013, para ocupação da nova sede, 
verificamos que o prejuízo apurado se elevaria a relevante cifra de R$5.656.932,19. 

Pontuou, também, que diante dos gastos explicitados nos processos de pagamento, 
documentos e informações apresentados, vislumbrava-se que tais gastos, pelas suas 
1 Houve também outros três aditivos (1°, 3° e 4°) que ampliaram a vigência do pacto de 19/07/2014 para 01/03/2015. 
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características, poderiam ser confundidos, com investimento para conclusão da obra do 
Edifício MultiCAB Empresarial 1, de propriedade da GPEC Patrimonial, pois havia 
evidências de que, à época da locação, tal empreendimento encontrava-se inacabado, 
tendo a DPE assumido a realização de parte das etapas de infraestrutura e 
acabamento, sem que, contudo, houvesse ressarcimento pela empresa 
proprietária/locatária e nem sequer fosse revertido em desconto sobre o aluguel 
contratado. Tal fato reforçou a opinião da Auditoria anterior, em relação a 
antieconomicidade dos gastos realizados pela Defensoria, ocasionando, 
injustificadamente, prejuízo ao Erário. 

Em atendimento á Solicitação n. 09RB/2015, de 16/11/2015, o Gestor, por meio do Of. 
s/n, de 03/12/2015, informou que em atenção ao quanto observado neste item, o Contrato 
n° 81/2013 foi rescindido no dia 01 de março de 2015. Bem como que a atual gestão desta 
Instituição, buscando observar as recomendações feitas pelo TCE, vem trabalhando para 
adequar a sua rotina interna. 

6.1.1.17 Gasto antieconômico, no valor de R$310.413,05, em virtude da 
construção de subestação de energia elétrica em propriedade de 
terceiros I Manutenção e Consultoria Elétrica Especializada Ltda. -
MCEE (Contrato N° 019/2014) 

A Auditoria anterior registrou que os gastos explicitados nos processos de pagamento, 
se revelavam ainda mais afeitos a investimentos para conclusão das obras do 
empreendimento locado (e, a época, inacabado), ao ter identificado que a DPE também 
assumira a "construção da subestação de energia elétrica abrigada de 500KVA", por 
meio do Contrato (Emergencial) N° 19/2014, firmado em 06/08/2014, pelo valor global 
final de R$310.413,05. Acrescentou a Auditoria anterior que a subestação foi 
construída, beneficiando patrimônio privado, o Edifício MultiCAB Empresarial 1, da 
GPEC Patrimonial. E que em agravo ao volume de recursos já considerados pela 
referida auditoria como antieconômicos, dever-se-ia somar outro prejuízo, o 
desembolso havido em decorrência da mencionada contratação, no exato valor 
contratado, R$310.413,05, totalizando no exercício apenas de 2014 o valor de 
R$4.788.226,38 e que se cumulado com o dispêndio no exercício de 2013, o montante 
seria R$5.967.345,24. 

Sobre este apontamento o Gestor informou que, no decurso do ano de 2015, não havia 
sido realizada qualquer despesa que beneficiasse o patrimônio privado. Nos bens 
locados pela DPE no presente ano somente haviam sido realizadas adequações 
necessárias a ocupação do imóvel, tais como instalação de rede lógica, de ares 
condicionados e divisórias, especialmente nas sedes do Interior do Estado recém 
ocupadas. E que os questionamentos relacionados a Obras de Construção, Reforma e 
Locação do prédio sede do CAB seriam objeto de apreciação deste TCE, na 
oportunidade do julgamento das contas da ex-Gestora, e do Ministério Público do 
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Estado da Bahia, estando a matéria sendo tratada diretamente com o próprio Ministério 
Público, tudo materializado no ofício em anexo, razão pela qual acolhia os opinativos 
do TCE no sentido de otimizar os recursos públicos, com prudência no tocante ao 
tema. 

6.1.2 Área jurídica 

6.1.2.1 Licitações 

A Auditoria anterior relatou que foi constatada, em todos os Editais, conforme autos dos 
processos de N°s 1224130073572/1224130087549, N° 1224140025681 e N° 
1224140039984, a exigência de condições, para a qualificação econômico-financeira 
dos licitantes, diversas das previstas na lei. Salientou que a DPE informou que vinha 
utilizando modelo padrão de edital e que não tinha ocorrido qualquer impugnação. A 
referida auditoria alertou que o modelo padrão a que se referia a Defensoria não 
possuía as condições que foram encontradas nos editais examinados pela equipe. E 
que o fato de que não ter havido impugnação, não significava que os editais 
estivessem livres de irregularidades. 

A Auditoria anterior alertou, ainda, que o exame da documentação dos Pregões havia 
revelado que os Editais foram elaborados com a inserção de cláusulas em desacordo 
com a lei e considerou que, no pregão, a fase de verificação dos documentos 
com probatórios de habilitação é posterior ao momento dos lances e que, por esta 
razão, os valores, dentre os quais estava o valor que seria contratado, já era conhecido 
e que as condições exigidas pela DPE, conforme explicitado no Relatório de Auditoria, 
à época, além de constituírem critérios não previstos na lei, poderiam ter possibilitado o 
comprometimento ou restrição do caráter de competição. 

Relatou a Auditoria que o Pregão N° 003/14: Pelo dizer da lei, o patrimônio líquido 
mínimo exigível, seria de até 10% do valor estimado (R$527.561,06), ou seja, de até 
R$52.756,10. Pela condição imposta pela DPE, o licitante teria que apresentar 
patrimônio líquido "no montante mínimo do valor a ser contratadoou seja, 
R$419.848,00, o Pregão N° 027/14: A exigência da lei resultaria em até 10% do valor 
estimado (R$595.812,00), ou seja, de até R$59.581,20, sendo este, o limite máximo de 
valor. 

i 
Como já comentado no item 5.2.1, obedecendo à condição imposta pela DPE, o 
licitante teria que apresentar PL no montante mínimo de 10% do valor a ser contratado 
(R$594.480,00), ou seja, no mínimo de R$59.448,00, sendo este, o menor valor 
admitido para habilitação, e no Pregão N° 013/14, embora o Edital registrasse a 
exigência de montante mínimo, não apqntava o valor, deixando obscura a condição de 
habilitação. Salientou que os Pregões N° 003, N° 013 e N° 027/14, foram realizados em 
ofensa ao princípio da Legalidade, por estarem em desacordo com art. 102, da Lei 
9.433/05, impondo cláusulas de habilitação não previstas na lei. Também em ofensa ao 
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princípio da Competição, por impor cláusulas de habilitação possíveis de causar o 
comprometimento ou a restrição do caráter competitivo da licitação. 

O Gestor, em atenção à Solicitação n° 009RB/2015, informou que referente aos 
Pregões Eletrônicos: 03/2014; 13/2014 e 27/2014, a DPE, por meio da Coordenação 
Permanente de Licitação -COPEL, procedeu a devida correção nos Editais em 
elaboração, objetivando assim, evitar a ocorrência de qualquer ilegalidade. Salientou 
que 13(treze) empresas participaram do PE 03/2014; 15(quinze) do PE 13/2014 e 06 
(seis) no PE 27/2014, e que em duas licitações realizadas em outubro do corrente ano, 
houve a participação de 47(quarenta e sete) e 43(quarenta e três) empresas nos 
Pregões Eletrônicos 06/2015 e 18/2015, respectivamente. Conclui informando que até 
o presente momento, não havia ocorrido nenhuma impugnação de quaisquer licitantes 
acerca das exigências para realizarem procedimento licitatório, contudo tal 
recomendação seria levada ao conhecimento do setor competente com as 
considerações deste TCE. 

6.1.2.1.1 Realização de licitação sem demonstração de economicidade na escolha 
efetivada. 

Informou a Auditoria anterior que do Pregão N° 27/2014, processo N° 1224140039984, 
resultou a contratação da empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica para 
locação de 215 condicionadores de ar, destinados a DPE em 22 municípios, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos. O contrato para 12 meses, teve 
como valor dos serviços o montante de R$594.480,00. 

Conforme Solicitação N° LM003/2015, de 03/03/2015, foi requerido à DPE, a 
apresentação de documentos e/ou justificativa que ampararam a locação, em lugar da 
compra dos equipamentos, comprovando ser mais vantajoso para a Administração 
Pública locar, em lugar de adquirir o material. 

A referida Auditoria informou que em resposta a DPE assinalou, conforme Ofício 
DPE/DG n°021/2015 de 12/04/2015 que quanto ao processo N° 1224140039984, não 
havia sido localizado nenhum documento/justificativa que amparasse a licitação para 
locação de equipamentos, comprovando ser mais vantajoso para a Administração 
Pública locar, em lugar de adquirir o material. 

Pontuou a Auditoria anterior que a DPE admitiu não ter havido qualquer estudo e/ou 
pesquisa que justificasse a vantajosidade da locação dos aparelhos. Ressaltou que foi 
identificado que em 2013, através do Pregão Eletrônico N° 31/2013, foi também 
contratada a LOC TUDO, mediante Contrato N° 82/2013, para o mesmo objeto, 
relativamente a 246 aparelhos, também para a capital e o interior. E que tal contrato, 
vigente até 19/12/2015, conforme Termo Aditivo, datado de 19/12/2014, foi celebrado 
pelo valor inicial de R$666.000,00. O desembolso com este contrato teria sido no 
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montante de R$510.248,02, assim como o desembolso no exercício para o Contrato N° 
27/2014, originado do Pregão analisado, havia sido no total de R$88.413,75. 

A Auditoria realizou pesquisa de preços, que, à época, foi anexado ao relatório de 
auditoria, junto a 03 fornecedores distintos, para cotação de fornecimento dos 215 
condicionadores de ar descritos, com todas as especificações, no Edital do referido 
Pregão, mesmo não havendo cotado os serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
também prestados pela LOC TUDO. Ainda assim, poder-se-ia observar, comparando 
com a menor cotação obtida, que a aquisição dos aparelhos (R$290.609,53) 
representava 48,88% do valor da locação dos aparelhos junto à LOC TUDO 
(R$594.480,00). Considerando que os aparelhos constituíam material permanente, com 
duração de vida útil média superior a 02 anos, a DPE deveria apresentar justificativas 
que motivassem a adoção do aluguel dos equipamentos, em lugar da aquisição dos 
mesmos. 

O Gestor respondeu que a atual Gestão da DPE, atenta a tomar decisões pautadas em 
seu compromisso com o erário, bem como preocupada em administrar de forma 
responsável, em 03 de setembro de 2015, autuou, através da Diretoria Geral, o 
Processo Administrativo n° 1224150063786, cujo objeto é auferir a quantidade de 
equipamentos de ares-condicionados por unidade do Estado da Bahia, elaborar 
proposta de aquisição de novos aparelhos para substituição, bem como proposta de 
manutenção para os equipamentos já existentes, a fim de reunir as informações 
necessárias para abertura de certame licitatório para aquisição dos equipamentos de 
ar, com o escopo de extinguir os contratos de locação atualmente vigentes, 
pretendendo acolher as orientações deste TCE, otimizando os recursos públicos. 

Apesar da justificativa do Gestor e da manifestação da intenção de se acolher as 
recomendações deste TCE no sentido de assegurar a economicidade dos recursos 
públicos, deve a Administração agir rapidamente e de forma prioritária afim de efetivar 
as medidas saneadoras com a aquisição dos aparelhos de ar-condicionado em 
substituição do dispêndio com aluguel em prol do bem público. 

6.1.2.2 Dispensas 

6.1.2.2.1 Realização de dispensa emergencial, por falha de planejamento 
orçamentário e financeiro. 

AAuditoria anterior relatou que foi examinado o processo N° 1224140033064, referente 
a dispensa fundamentada no inciso IV, do art. 59, da Lei Estadual N° 9.433/2005. E que 
a dispensa emergencial havia ocorrido para contratação de serviços de execução de 
cadastramentos, vistorias, projetos de arquitetura e engenharia, incluindo reformas, 
acompanhamento e fiscalização, levantamento de quantitativos, orçamentos, perícias 
em edificações públicas, estudos e relatórios ambientais, análise crítica de projetos, na 
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capital e interior do Estado da Bahia. E que a empresa contratada tinha sido a Triunfo 
Projetos e Consultoria LTDA - EPP, pelo valor de R$649.433,86. 

Informou a Auditoria anterior que no processo de dispensa alegou-se situação de 
urgência e informou licitação para o mesmo objeto em andamento. A auditoria anterior 
solicitou o processo licitatório, Concorrência N° 01/2014, documento 
N°1224140029644, citado na justificativa da emergencial, procurando identificar os 
elementos concretos para a dispensa fundamentada em emergência. 

Do exame pôde-se concluir que: a) O processo da Concorrência Pública N° 01/2014, 
inicia-se em 24/04/2014, com a Cl N° 113/2014, fls.01 a 03, do referido processo; b) 
Em 16/09/2014, conforme descrito às fls. 07, encontra-se um encaminhamento para 
providências emitido por Coordenador Administrativo; c) Somente em 24/09/2014, 
transcorridos exatos 05 meses da Cl inicial, a DPE, parte para o andamento do 
processo, com a Solicitação da Diretoria Administrativa, fls. 08, do processo. Conforme 
registrado às fls. 119, em 26/09/2014, o processo volta a tramitar. O aviso da 
Concorrência foi publicado no DOE de 02/12/2014; e d) Até o final dos trabalhos da 
referida auditoria, a licitação ainda estava em aberto, desde seu adiamento, sem data, 
conforme publicação em DOE de 05/03/2015, até que se efetivasse reavaliação e 
alterações no Edital, conforme texto publicado. 

Concluiu, também, que: a) como informado pela própria Defensoria, fls.01 a 03, do 
processo N° 1224140033064, não havia recursos suficientes para o total cumprimento 
do objeto do contrato 025/2012, com a empresa Geohidro, tendo sido a falta de saldos 
para cobrir as demandas atuais e futuras, àquela época, o elemento justificador para 
nova contratação. A DPE justificou que não havia saldo para cobrir os meses de maio, 
junho e julho de 2014; b) está evidenciado, de forma inequívoca, que houve ineficiência 
no planejamento orçamentário e financeiro, haja vista ter a DPE assumido uma 
despesa com a qual não se pôde arcar até o finai do contrato (contrato 025/2012, 
Geohidro); c) a contratação emergencial com a empresa Triunfo caminhava para a 
conclusão de prazo de 90 dias, quando, só então, a DPE atuou de forma a providenciar 
o andamento da Concorrência N° 01/14, em 24/09/2014, com a atuação da Diretoria 
Administrativa, registrada às fls. 08, do processo; e d) está evidenciada a morosidade 
da Administração, haja vista a paralisação do processo licitatório Concorrência N° 
01/2014, por 05 meses, sem qualquer justificativa. 

O Gestor alegou que a Administração da Defensoria tem planejado as suas contratações 
com 04 (quatro) meses antes do fim do prazo dos contratos atualmente vigentes, de 
modo a evitar as contratações emergenciais. E que, no decurso de 2015, algumas 
contratações emergenciais foram necessárias, todavia, em todas elas houve fatos 
supervenientes e imprevisíveis, de modo que a não contratação emergencial 
resultariam em maior prejuízo ao erário caso não fossem realizadas. Seguindo 
orientação, nesta gestão há uma determinação de abertura de procedimento de forma 
ordinária, em 04 meses antes do término do contrato, sendo extraordinária 
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procedimentos diversos. Acerca de procedimentos internos de apuração, já há 
questionamentos acerca desta matéria junto ao Tribunal de Contas do Estado, órgão 
plenamente capaz para apurar a responsabilidade no feito. 

O Gestor, em sua justificativa, relata o procedimento adotado para as novas 
contratações. No entanto, apesar de alegar que há questionamentos junto ao TCE 
sobre a apuração de responsabilidade que deu causa ao apontamento, deve a 
Administração atuar a fim de adequar os seus procedimentos e efetivamente promover 
a apuração de responsabilidade por se tratar de dano ao erário motivado por uma 
dispensa emergencial causada por falha de planejamento orçamentário e financeiro. 

6.1.3 Sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

informou a Auditoria anterior que foi examinado o processo 
N°1224140015473/1224140000999, referente a uma sindicância, aberta para apurar 
possível responsabilidade funcional e/ou de empresa de segurança prestadora de 
serviços à DPE (contrato N° 09/2010, empresa GUARDSECURE). O processo relatava 
o desaparecimento de 160 monitores e 44 microcomputadores das dependências da 
DPE, em imóvel no bairro do Acupe de Brotas. A Defensoria informara o valor de dano 
ao erário, referente ao material, em R$198.472,00. 

Os materiais desaparecidos, de acordo com a DPE, eram tombados com os registros 
N°: 008984, 009007,009013, 009015, 009019, 009022, 009024, 009026, 009027, 
009028, 009029, 009041, 009043, 009044, 009054, 009062, 009065, 009075, 009078, 
009079, 009080, 009081, 009091, 009103, 009104, 009105, 009117, 009118, 009119, 
009128, 009143, 009153, 009196, 009208, 009209, 009223, 009227, 009254, 009255, 
009256, 009257, 009258, 009088, 008904. 

A Comissão de Sindicância concluiu pela ausência de infração disciplinar, sem também 
identificar culpabilidade da empresa de segurança. Informações do processo revelavam 
o registro de Baixa de Bens Móveis N° 2015000008, como furto/roubo. Acrescentou a 
referida Auditoria que a formalização da sindicância atendeu à legislação pertinente. E 
que devido à impossibilidade, afirmada pela Comissão de Sindicância, de 
imputabilidade funcional e/ou de terceiros, concluiu-se que o Estado da Bahia terminou 
por sofrer a perda do supracitado patrimônio, no valor informado de R$ R$198.472,00. 

A Auditoria anterior fez referência a autorização da empresa GUARDSECURE à DPE 
para descontar o valor de R$109.000,00 referente ao desaparecimento de 160 
equipamentos de informática. 

Sobre este apontamento, o Gestor apresentou a mesma justificativa do item 6.1.1.5 
sobre a qual mantemos a mesma ressalva registrada no referido item. 
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6.2 Acompanhamento do exame de contas do exercício 2013 

Como se poderá observar na seqüência, muitos dos achados de auditoria quando 
levantados do exame das contas do exercício de 2014 constituem desdobramentos ou 
espelham as irregularidades observadas no exercício de 2013, às quais elenca-se a 
seguir: 

a) Falta de Plano de Trabalho para justificar licitação e contratação de consultoria para 
obras e serviços de engenharia. 

b) Exigência indevida de comprovação cumulativa de patrimônio líquido e garantia de 
participação. 

c) Despesas antieconômicas com locação de imóveis no montante de R$1.179.118,86 
e afronta ao princípio da razoabilidade na locação e reforma de imóvel privado que 
totalizam despesas autorizadas no montante de R$6.859.374,88. 

O Gestor referente aos itens acima, informou que: 

a) o Contrato n° 014/2014, firmado com a empresa Triumpho Projetos e Consultoria 
Ltda. EPP teve a sua execução e a extinção ocorridas na gestão anterior, razão pela 
qual não há medida saneadora a ser adotada pela atual gestão, sem prejuízo dos 
cuidados a serem adotados em contratações futuras que detenham objeto similar, 
como já aconteceu na confecção da nova licitação; 

b) na atual auditoria, foi constatada que a referida exigência não foi revelada nos 
contratos da DPE; 

c) a atual Administração Superior da Defensoria Pública adotou diversas medidas a fim 
de resguardar o patrimônio e o Erário. Tendo sido intensificados os mecanismos de 
controle dos contratos e sua fiscalização e que a empresa GPEC Empresarial e 
Incorporadora havia apresentado formalmente proposta de renovação, após ter sido 
provocada acerca do término do ajuste inicial e da necessidade da Instituição em 
promover um reajuste nos valores, cuja previsão de pagamento importava no valor 
total de R$ 211.418,43 (duzentos e onze mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta 
e três centavos), além de manter entre as responsabilidades da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia do pagamento do IPTU. 

Acrescentou o Gestor que, considerando o término do contrato e a previsão do citado 
reajuste, a Administração Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia entendeu 
por bem renegociar o valor do contrato, pelo que, ainda no prazo de vigência do 
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contrato e renovação da Locação, contratou 03 (três) empresas para elaboração de 
pareceres de avaliadores imobiliários, obtendo-se o seguinte resultado: 1. a empresa 
AVALIATEC Engenharia de Avaliações e Consultores LTDA apresentou como valor para 
o aluguel o importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)/mês; 2. a empresa 
ACP Empreendimentos apresentou como valor de aluguel o importe de R$ 166.900,00 
(cento e sessenta e seis mil e novecentos reais)/mês; 3. a empresa ACPLAN -
Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. apresentou como valor de aluguel o 
importe de R$ 150.777,88 (cento e cinqüenta mil setecentos e setenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos)/mês. 

Informou também que em 30/06/2015 a GPEC Empresarial e Incorporadora apresentou 
resposta â proposta de redução do valor, reapresentando a proposta inicial, alertando 
que a falta de pagamento dos alugueis, caso em atraso, ensejaria o pagamento de 
multa, juros e correção monetária. Em 08 de julho de 2015, foi realizada audiência 
extrajudicial no Ministério Público do Estado da Bahia, presidida pela Promotora de 
Justiça responsável pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e 
da Moralidade, Dra. Rita Tourinho, na qual a Instituição se fez presente, através do 
Subdefensor Público Geral do Estado, Dr. Rafson Saraiva Ximenes, bem como um 
Auditor do Tribunal de Contas do Estado, representantes da GPEC Empresarial e 
Incorporadora e seu advogado, além do Procurador do Tribunal de Contas, no qual 
restou registrado o desinteresse do Locador em reduzir o valor do aluguel, bem como 
foram registradas outras providências. Por tratar-se de ajuste bilateral, não houve 
adesão da Locadora à proposta, o que imprimiu á DPE o dever de pagar pela rubrica 
"INDENIZAÇÃO" o referido aluguel, em atenção ao princípio da continuidade do serviço 
público, tendo em vista ser extremamente temerário proceder a repactuação sem o 
aval do Ministério Público, que entende, a priori, como improbo o valor pactuado, no 
contexto em que está incurso. 

Das justificativas apresentadas, constata-se que a nova gestão da DPE está imbuída 
em adotar medidas saneadoras em observância às recomendações deste TCE, 
carecendo efetivá-las com a maior brevidade possível. 

6.2.1 Resultado da Auditoria Operacional no Programa 166 - Acesso à Justiça 
Integral e Gratuita do Plano Plurianual - PPA 2012/20151 INSPEÇÃO 

Em conformidade com o Plano Operacional Anual deste TCE/BA, exercício de 2013, foi 
realizada pela Sexta Coordenadoria de Controle Externo, Gerência 6B, a auditoria no 
Compromisso Governamental de garantir a dignidade da pessoa humana e reduzir as 
desigualdades sociais prestando assistência jurídica integral e gratuita. E que este 
Compromisso se encontra inserido no Programa 166 - Acesso à Justiça Integral e 
Gratuita do Plano Plurianual, PPA 2012 - 2015, do Governo do estado da Bahia. 
Acrescentou que a Auditoria havia observado que a situação da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, quanto aos aspectos de recursos humanos, tinha afetado os 
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resultados da Instituição, comprometendo sua eficácia e restringindo sua atuação, 
preponderantemente, no interior do Estado. 

A auditoria operacional verificou que o panorama do interior do Estado encontrava-se 
no caminho oposto da premissa Constitucional de garantir a todos os necessitados 
acesso integral e gratuito á justiça, constituindo um desafio para a Defensoria e para o 
Governo do Estado, ampliar tais serviços, a fim de reduzir as desigualdades sociais. 
Constatou-se, ainda, que a restrição ao acesso à justiça integral e gratuita decorria de 
múltiplas questões que interferiam direta e negativamente no êxito do Programa, 
destacando-se a insuficiência no quadro de pessoal, bem como o desconhecimento da 
população acerca do direito a gratuidade dos serviços prestados pela defensoria, o que 
limitava o pleno exercício da cidadania. 

Da avaliação realizada resultaram os seguintes achados da auditoria: a) inexecução de 
Metas previstas no PPA 2012 - 2015 referentes a implantação de Defensorias 
Regionais; b) número insuficiente de defensores para implantação das Defensorias 
Regionais; c) ausência de quadro funcional próprio da Defensoria para execução do 
programa; d) baixa presença da Defensoria Pública nas comarcas do interior do 
Estado; e) nomeação de advogados dativos e condenação do Estado ao pagamento de 
honorários advocatícios em face da ausência de Defensoria Pública; f) pagamento de 
serviços advocatícios pela população carente em virtude da ausência de defensor 
público; g) restrição do acesso à justiça em virtude da divulgação insuficiente e 
inadequada do programa. 

O referido trabalho foi autuado como processo autônomo neste Tribunal, sob o N° 
TCE/009927/2014, sendo-lhe atribuída a natureza de Inspeção, tendo sido levada a 
apreciação pelo Tribunal Pleno desta colenda Corte, que considerou diversos aspectos 
considerados relevantes: 1. o enorme déficit de cobertura da DPE/BA diagnosticado 
pelo Ministério da Justiça; 2. a baixa cobertura da instituição comprometendo o acesso 
à justiça, já que são 437 municípios no Estado, 237 comarcas ativas (segundo o 
Tribunal de Justiça da Bahia) e a DPE se fez presente em apenas 21 deles em 2013; 3. 
a redução de 25% dos defensores no interior do estado em 2013 e que 80% dos 
baianos não estão na capiltal do Estado; 4. a falta de execução do Programa 166 até 
2014, apesar de o PPA prever a implantação de 10 Defensorias Regionais no interior 
do Estado até o final de 2015; 5. a vacância de 381 cargos de defensores públicos, 
embora 583 tenham sido criados pela Lei Complementar N° 26, de 28/06/2006; 6. o 
fato de que, em relação aos demais cargos (50 de Assistente Técnico Administrativo, 
37 de Analista Técnico e 59 Comissionados), somente os cargos comissionados foram 
supridos; e 7. de que em razão da baixa presença da DPE/BA no interior do Estado os 
juizes nomeiam advogados dativos para a defesa do réu e, ao final do processo, caso 
vencido o Estado, há condenação ao pagamento dos respectivos honorários 
advocatícios, causando enorme prejuízo ao erário pela criação de passivo judicial, 
situação que poderia ser evitada com a implantação das Defensorias nas comarcas do 
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interior, caso o número de defensores fosse suficiente. 

Por meio da Resolução N° 064/2015, publicada no DOE de 22/05/2015, decidiram 
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a unanimidade, 
determinar ao Governo do Estado da Bahia e a Defensoria Pública do Estado da 
Bahia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentassem, em conjunto, plano 
de ação contemplando as seguintes as ações, com elaboração do respectivo 
cronograma e identificação dos responsáveis pelo implemento das seguintes 
medidas: a) implantar defensorias regionais com estrutura física, administrativa, 
tecnológica, judiciária e extrajudiciária previstas no PPA 2012-2015, com recursos 
orçamentários e financeiros, de modo que seja possível a nomeação de novos 
defensores no interior do Estado; b) promover a divulgação do direito de acesso gratuito 
à justiça à população carente, promovendo a disseminação de informações ao público-
alvo, propiciando o exercício da cidadania, em decorrência, inclusive, da assistência 
jurídica e judiciária prestada pelos defensores públicos; c) implementar controle para 
contabilização e acompanhamento do passivo judicial decorrente das nomeações de 
advogados dativos, com vistas a suprir ausência dos defensores públicos, para dotar o 
Estado de meios para o monitoramento do custo com o pagamento de precatórios 
decorrentes da assistência jurídica e judiciária gratuita; d) determinar, ainda, a juntada do 
presente processo à prestação contas da DPE/BA 2013 e juntada de cópias magnéticas 
às prestações contas da DPE/BA, exercícios 2012e2014; e) dar conhecimento desta 
Resolução e do Relatório de Auditoria ao Governador do Estado e ao Titular da DPE/BA 
e ao Titular do Poder Judiciário; e f) determinar a divulgação no Portal do TCE/BA do 
Relatório de Auditoria, resposta do Gestor, e da presente Resolução, de forma 
concomitante. 

A Auditoria anterior informou que até o final do exercício de 2014 as Defensorias 
Regionais não haviam sido implantadas e, até a emissão do relatório, a referida 
Auditoria não teve conhecimento sobre a elaboração do plano de ação exigido pela 
resolução em comento. Ressaltou que a DPE/BA, sob nova gestão desde 02/03/2015, 
segundo a Resolução em tela, tinha prazo até 22/07/2015 para apresentação do 
referido plano de ação com vistas a sanear as irregularidades apontadas desde a 
prestação de contas anterior. E que a juntada da cópia magnética do respectivo 
processo (TCE/009927/2014) havia sido realizada em 20/06/2015, em cumprimento a 
mencionada Resolução N° 064/2015, deste Tribunal. 

O Gestor, mediante Of. S/n., de 03/12/2015, informou que em relação à implementação 
de defensorias regionais com estrutura física, administrativa, tecnológica, judiciária e 
extrajudiciária previstas no Plano Plurianual 2012/2015, com recursos orçamentários e 
financeiros, de modo que seja possível a nomeação de novos defensores no interior do 
Estado, pontuou que foram designados 13 (treze) novos defensores públicos para as 
comarcas do interior do Estado da Bahia, conforme portarias de designações 
publicadas no Diário Oficial do Estado da Bahia em 15 de outubro de 2015, acostadas 
aos presentes autos (Documento 02). E que 05 (cinco) novas comarcas foram 
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inauguradas recentemente pela Instituição, em 2015: Amargosa, em 26 de outubro de 
2015; Barreiras, em 29 de outubro de 2015; Brumado, em 12 de novembro de 2015; 
Eunápolis, em 04 de novembro de 2015/ e Irecê, com previsão de inauguração em 11 
de dezembro de 2015. Acrescentou que até o mês de março do ano corrente, tinham o 
total de 266 (duzentos e sessenta e seis) defensores públicos, dos quais 104 (cento e 
quatro) atuavam, à época, nas 23 (vinte e três) comarcas do interior do Estado e 162 
(cento e sessenta e dois) na Capital. E que, atualmente, dentre os 583 (quinhentos e 
oitenta e três) cargos de Defensor Público constantes na previsão legislativa, contam 
com o quantitativo atual de 278 (duzentos e setenta e oito) defensores públicos, dos 
quais 116 (cento e dezesseis) atuam nas 28 (vinte e oito) comarcas do interior e 162 
(cento e sessenta e dois) na Capital. 

Referente à divulgação do direito de acesso gratuito à justiça à população carente, 
promovendo a disseminação de informações ao público-alvo, a fim de propiciar o 
exercício da cidadania, informou que a Assessoria de Comunicação - ASCOM, 
responsável pela ampla divulgação da atuação da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia no sítio eletrônico institucional, na imprensa e nas redes sociais, planeja e 
produz conteúdo que torna público a missão institucional da DPE/BA, que é garantir o 
direito de acesso à justiça a todos os cidadãos baianos. 

E no que concerne a necessidade de implementação de controle para contabilização e 
acompanhamento do passivo judicial decorrente das nomeações de advogados dativos, 
com vistas a suprir a ausência de defensores públicos, para dotar o Estado de meios 
para o monitoramento do custo com o pagamento de precatórios decorrentes da 
assistência jurídica e judiciária gratuita, salientou que a competência para o referido 
controle seria do Tribunal de Justiça do Estado, bem como de interesse da 
Procuradoria Geral do Estado, logo, do poder executivo. E informou que a atual gestão 
da Defensoria instituiu controle interno das nomeações de advogados dativos, tão-
somente a título de amostragem, tendo em vista que a totalidade das referidas 
nomeações não é encaminhada a esta Instituição, mas todas são enviadas para o 
Poder Judiciário. Acrescentou que, no exercício corrente, foi encaminhado o Ofício 
DPE/GAB n° 446/2015 (Documento 05) ao Juiz Coordenador do Núcleo Auxiliar de 
Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através do qual 
foi solicitado a inclusão de um novo item no atual formulário de requerimento de 
pagamento de precatórios, em todos os modelos, ou mesmo a criação de um modelo 
novo e específico, de forma que o magistrado, ao preenche-lo para formar o processo 
de pagamento de precatório, destaque tratar-se de pagamento para advogados 
nomeados como dativos ou curadores. Sendo solicitado, ainda, o encaminhamento 
trimestral de relatório que contivesse, de forma discriminada, a data, o valor pago a 
este título, o número do processo, o titular do crédito, o número de inscrição na OAB e 
a comarca originária da ordem de pagamento. 

Concluiu o Gestor que havia sido encaminhado o Oficio n° 472/2015 - GAB - DPE 
(Documento 06), ao Procurador Geral do Estado, através do qual fora dada a ciência 
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do Ofício protocolizado junto ao Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado, 
a fim de cumprir o comando do Tribunal de Contas do Estado. Contudo, o sistema 
eletrônico foi apenas parcialmente alterado, o que se mostra ainda insuficiente para 
cumprir o objeto integrai da decisão, sendo de responsabilidade, esta contabilidade, do 
Poder judiciário, e de total interesse do Poder executivo. 

Apesar de todas as justificativas apresentadas, não restou comprovado pelo Gestor o 
cumprimento da determinação do Tribunal Pleno desta Corte de Contas que impôs, em 
Resolução, ao Governo do Estado da Bahia e a DPE, prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentação, em conjunto, de plano de ação contemplando diversas ações, incluindo 
a elaboração do respectivo cronograma e identificação dos responsáveis pelo 
implemento das medidas assinaladas pelo Pleno. 

7. CONCLUSÃO 

Concluído o acompanhamento da execução orçamentária e financeira na Defensoria 
Pública do Estado (DPE), relativo ao período de janeiro a agosto de 2015, até onde 
nossos exames permitiram observar, a Auditoria vêm cumprindo a legislação pertinente 
|á execução orçamentária, financeira e de Administração Pública, de acordo com os 
princípios constitucionais e legais, exceto quanto aos fatos a seguir relatados: 

01 

Achado 

Identificação de diversas falhas relativas ao controle interno da 
Defensoria (recorrente) 

Item do 
Relatóri 

o 

5.1 

02 Fragilidade na Formalização dos Processos de Pagamento 5.1.1 
5.1.1 a ^ 
5.1.1 b í 

03 Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada. 
04 Ausência de informação sobre o valor da peça inicialmente pactuado 

05 Não ocorrência de cobrança de multa pelo atraso na entrega dos 
equipamentos. 5.1.1 c 

06 Falhas nos Controles e na Formalização dos Processos de 
Pagamentos 5.1.2 

07 Ausência da deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para 
alienação do imóvel 5.1.2 a 

08 Ausência da certificação da competência dos outorgantes da 
procuração para alienação do imóvel 5.1.2 b 
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Achado Item do 
Relatório 

09 Escritura Pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do 
Tabelião e da Defensora Pública-Geral 5.1.2 c 

10 Divergência da área construída entre os laudos e a Escritura 
Pública 5.1.2 d 

11 Ausência de apresentação do registro do imóvel, sua contabilização 
e lançamento no sistema de controle de imóveis. 5.1.2 e 

12 Falhas nos Controles de Saldo Contratual 5.1.3 

13 Entendimento equivocado do saldo do Contrato espelhado no 
Histórico Contratual após o Terceiro Termo Aditivo 5.1.3.1 

14 Loc Tudo Locação e Assistência Técnica Ltda - ME 5.2.1 

15 Inércia da DPE para Providências Saneadoras de Contratação 
Antieconômica 5.2.1.1 

16 SOE Organização de Eventos Ltda. ME 5.2.2.1 

17 Pagamento de Quantidade de Diárias de Hospedagem Superior á 
Quantidade Utilizada, gerando Ônus para o Erário 5.3.2.1 

18 Empenho a "posteriori" 5.2.3 

19 Irregularidades verificadas na análise das aquisições realizadas por 
intermédio dos Pregões Eletrônicos n° 02, 07 e 12/2015 5.3.1.1 

20 Ausência de dados pertinentes à dispensa, na publicação do seu 
resumo 5.3.2.1 

21 

Ausência de cláusula indicativa da Unidade, equipe ou agente pú-
blico que, por parte da DPE, faria o acompanhamento e a fiscaliza-
ção do Termo e dos recursos repassados, a forma de acompanha-
mento e atestação da satisfatória realização do seu objeto. 

5.3.5.1 

22 Decurso de tempo excessivo para a retomada dos trabalhos de Sin-
dicância 5.3.6.1 

23 Ausência de assinatura da autoridade competente em Portarias que 
instauraram Sindicâncias 

5.3.6.2 

Face ao exposto, recomendamos ao Gestor que envide maiores esforços, adotando as 
providências necessárias para regularizar as situações apontadas pela Auditoria no 
exame das contas do exercício anterior, que promova, especialmente, o ressarcimento 
ao erário do valor de R$39.567,80, em face do prejuízo apurado pela auditoria no item 
5.2.2 do presente relatório, bem como que realize ações no sentido de prevenir a 
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reincidência das demais falhas e irregularidades apontadas nesta conclusão. 
Sugerimos, ainda, se assim entender o Exmo. Sr. Cons. Relator, que inste o 
responsável pela DPE e o Governo do Estado da Bahia a cumprir a Resolução N° 
062/2015 do Tribunal Pleno, sem prejuízo da aplicação das penalidades regimentais 
cabíveis. 

Salvador, 28 de dezembro de 2015. 

Raquel LeagyCbrdeiro Capistrano 
Coordenador de Controle Externo 

'ereira aos Santos 
Gerente de Auditoria 

Renilda Brito Santos 
Líder de Auditoria 
Agente de Controle Externo 

berto Gosta Roberto Gòstéi da Silva Paranhos 
Auditor Estadual de Controle Externo 

Christian Conceição Guerreiro Santos 
Analista de Suporte CEDASC/TCE 

Graça Maria Tosta Rodrigués 
Auditora 

U M - f l ^ -
Willian Magno Canário Santos 
Gerente de Infraestrutura do 
CEDASC/TCE 

Roberto Augusto da Silva 
Anaíista de Suporte CEDASCfi"CE 
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^ k T C E SOLICITAÇÃO N° 005 RB/2015 

Salvador, 10 de novembro de 2015 

Da: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Gerência de Auditoria 6A 

Para: Dr. Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensora Pública Geral 

C/c: Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n 0 124/2015, que delega poderes à equipe técnica designada para proceder à Auditoria da Prestação de 
Contas da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) e do Fundo de Assistência Jurídica da DPE-BA, relativa ao período de 01/01 a 
31/08/2015, solicita-se, que seja(m) disponibilizada, com a maior brevidade possível. 

I - Contrato n. 36/2011 - SLA PROPAGANDA LTDA. 

Apresentar informações, esclarecimentos e documentações referentes às cláusulas contratuais do referido contrato, abaixo relacionadas: 

- Cláusula Sétima - Obrigações da Contratada: 

7.1.3.1. A contratada deverá comprovar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de assinatura deste instrumento, que possui, 
em Salvador - Bahia, estrutura de atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a serem prestados à Contratante. 

- Houve esta comprovação? Apresentar documentação e informações. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 



SOLICITAÇÃO N° 005 RB/2015 

7.1.4 Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento (Proposta Técnica da Concorrência que deu origem 
a este ajuste) na elaboração dos serviços objeto deste contrato, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que previamente aprovada pela contratante. 

- Apresentar a relação e qualificação dos referidos profissionais. 

7.1.8 Obter a aprovação prévia da Contratante, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este 
contrato. 

- Do exame dos processos de pagamento, demonstrados na tabela abaixo, constatou-se: a) A Ausência da aprovação prévia da 
Contratante, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato, 
conforme preceitua o item 7.1.8 da Cláusula Sétima - Obrigações da Contratada; b) 1 Certificado de Regularidade vencida; c) 2 
Ausência de informação sobre o valor da peça inicialmente pactuado e d) 3 Ausência de exposição de motivo sobre a despesa 
realizada. 

SLA PROPAGANDA LTDA 

N. Emp Data Emp 
Histórico 
Empenho N. Proc. N. Pag Principal 

Data Pag 
Principal VI Emp Retenções Pag Liqu 

Pag 
c/Retenções 

Pag Liqu 
Credor Obs 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
50002469 5010100011500003169 23/02/2015 200.000,00 ISS: 168,19; 3.363,91 3.363,91 3.195,72 

NF 3842, de 16/01/2015 (R$2.440,25 (produção de 150 
camisas para lavagem do Bonfim - NF 91 R$2.235,00 e 
honorários R$156,45 - Plana Express Comércio e 
Industrial Ltda.) e 3845, de 16/01/2015 (OC 30920/1 -
Cartão de Natal - criação e finalização NF 13017 
Copycolor Serviços Reprográficos Ltda.R$923,66). A 3 

5010100011 
500001816 

20/02/2015 * 50010828 5010100011500005110 27/02/2015 200.000,00 ISS: 84,20; 4.646,53 4.646,53 4.562,33 NFs n. 3917, 24/02/2012 (Reutilização de 
foto:R$1500,00 e R$105,00 honorários - Saulo Kainuma 
2 - Reutilização de foto - Campanha 
Institucional), 3918, de 24/02/2015, OC 31160/1 
produção de 30 Camisas para o Carnaval 2015, 
R$747,00 + R$52,29 (honorários) = R$799,29 -
NF2015230 Convexo 3) e 3919, de 24/02/2015, 

O £T 
CL ÜJ 
O 
ÜJ O h-

iW 

O 
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R$2.223,60 (OC 31083 - NF 2015228 produção de 75 
camisas, em malha de algodão 30.1 na cor branca, com 
gola careca e mangas, ambas na cor verde, impressão 
em silk, na frente da camisa em policromia e nas 
costas4 cores, em impressão no formato A4 e 01 
motivo. Carnaval 2015 RS1.867,50 - Convexo Serviços 
Serigráficos e Comunicação Visual Ltda - ME 3) A 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
50022001 5010100011500016732 01/06/2015 200.000,00 ISS; 4,99; 99,84 99,84 94,85 

NF n. 4101, de 02/04/2015, OC 31446/1 - Anuncio de 
jornal/PE 06/2015. A # 1 (Contribuição 
Previdenciária e FGTS). 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
50023369 5010100011500014845 25/05/2015 200.000,00 ISS: 19,99; 1.998,55 1.998,55 1.978,56 

NF n. 4152, de 08/04/2015, PI 69071 - Jo Correio da 
Bahia Salvador/BA - NF n. 63924, R$1.598,84 referente 
à Campanha Publicidade Legal DP - 0003/15, Planilha 
104683. omissão da Agência R$399,71. A 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
50030497 5010100011500014829 25/05/2015 200.000,00 ISS: 19,99; 1.998,55 1.998,55 1.978,56 

NF n. 4361, de 07/05/2015, PI 69308 - Jo Correio da 
Bahia Salvador/BA - NF n. 63924, R$1.598,84 referente 
à Campanha Publicidade Legal DP -0004/15, Planilha 
104761. omissão da Agência R$399,71. A 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
50026465 5010100011500015256 26/05/2015 200.000,00 ISS: 2316,64; 46.332,72 46.332,72 44.016,08 

NF n. 3921, de 25/02/2015, referente à OC 31224/1 -
Relatório Unificado/Relatório de Gestão (Criação 
R$27.805,32 e Finalização R$18.527,40). OBS: valores 
resultado do desconto de 70%. A 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
500011816 5010100011500015213 26/05/2015 200.000,00 ISS: 82,72; 3.171,27 3.171,27 3.088,55 

NF n. 3959, 27/02/2015 (OC 30928/1 Placas número de 
portas: finalização e produção R$598,34). 3960, de 
27/02/2015 (produção de placas de sinalização 
R$1.421,18 e 3963, 27/02/2015 (Novas placas CAB, 
valor R$1.135,27) A 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
500026503 5010100011500015310 26/05/2015 200.000,00 ISS: 23,87; 1.597,48 1.597,48 1.573,61 

NF 3974, de 27/02/2015 (Cartaz/Peças para Carnaval 
2015 R$742,45), NF 3975, de 27/02/2015 (OC31085/1 -
impressão de 1.000 pulseiras de Identificação para 
carnaval - Campanha Carnaval, NF 158 - Aecio Júnior 
Santos Souza R$855,03) A 3 

5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 
500026511 5010100011500015371 26/05/2015 200.000,00 ISS: 164,78; 3.295,60 3.295,60 3.130,82 

NF n. 3972, de 27/02/2015, referente à OC 31227/1 -
produção de 10 capas dura, Relatório de Gestão (NF 
23247 da Digital 9 Gráfica Ltda, R$3.080,00, Honorários 
R$215,60, ISS do fornecedor R$154,00). A 
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5010100011 
500001816 20/02/2015 

* 50011298 5010100011500016015 27/05/2015 200.000,00 ISS: 22,56; 3.412,28 3.412,28 3.389,72 

NF 3920, de 24/02/2015 (OC 31082/1 - 90 camisas 
para o carnaval 2015, NF 2015229 - Convexo Serviços 
Serigráficos e Comunicação Visual ltda.R$ 2.961,00), 
Honorários R$207,27, Tributos R$80,10 (17,75%). 3 A 

- Apresentar informações, documentação e/ou justificativas para o quanto acima mencionado. 

7.1.12 Entregar o Contratante, até o dia 10 do mês subsequente, um relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e 
um relatório dos serviços em andamento, destes com-o^dádos mais relevantes para uma avaliação de seu estágio. 

- Houve entrega destes relatórios? Referentes às quais despesas de produção e veiculação? Relativos à quais meses? Apresentar 
informação e documentação. • 

7.1.13 Registrar em Relatórios de Atendimento todas as reuniões e telefonemas de serviço entre a Contratante e a Contratada, com o objetivo de 
tornar transparente os entendimentos havidos e também para que ambas tomem as providências necessárias ao desempenho de suas tarefas e 
responsabilidades. 

-Apresentar os registros nos Relatórios de Atendimento. 

7.1.13.1 Esses relatórios deverão ser enviados pela Contratada à Contratante solicitará a necessária correção, no prazo máximo de dois dias úteis, 
a contar da data do recebimento do respectivo relatório. 

- Este procedimento vem ocorrendo? Com qual freqüência? 
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- Cláusula Oitava - Obrigações da Contratante: 

8.1.2 Comunicar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer orientação acerca dos serviços executados os entendimentos orais determinados pela 
urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de vinte e quatro horas úteis; 

- Há registro dessas comunicações? Apresentar. 

8.1.5 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato; 

- Já ocorreu algum tipo de notificação prevista no item 8.1.5? Apresentar. 

8.1.6 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

- Já ocorreu algum tipo de notificação prevista no item 8.1.6? Apresentar. 

- Cláusula Nona - Da Fiscalização e Aceitação: 
9.1 A contratante designará um preposto que fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento das especificações 
técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado. 

- Informar quem é o preposto responsável pela fiscalização dos serviços contratados. 

9.1.1 A fiscalização dos serviços será exercida pela Assessoria de Comunicação - ASCOM da Contratante, ou por preposto devidamente 
credenciado, que terá poderes, entre outros, para notificar a Contratada sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser 
encontradas na execução deste contrato. 

- Relatar o procedimento de fiscalização adotado pela ASCOM, apresentando documentação. 
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9.11 A Contratante realizará, semestralmente, avaliação da qualidade do atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos 
esforços de comunicação sugeridos pela Contratada, da diversificação dos serviços prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por 
ela praticada. 

9.11.1 A avaliação semestral será considerada pela Contratante para aquilatar a necessidade de solicitar à Contratada que melhore a qualidade dos 
serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato; para oferecer, quando 
solicitado pela Contratada, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas. 

- Esta avaliação vem sendo realizada? Quais os critérios avaliativos utilizados? Apresentar documentação referente às avaliaçãoes. 
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A resposta desta Solicitação em meio físico deverá ser entregue a Renilda. Em meio magnético para o e-mail rbs@tce.ba.gov.br. 
Quaisquer esclarecimentos, dúvidas ligar para 88756020. 

idosamente. 

« w j u ^ ^ ^ 
fenilda Brito Santos 

Lider de Auditoria 
Cel. 8875-6020 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 

N 0 m e : ^ O K - t o Assinatura: 

Cargo. Q ^ ^ ^ z ^ ^ ^ ^ Cadastro: Recebido em: /JU / ^ ^ 
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Salvador, 02 de dezembro de 2015 

Da: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Gerência de Auditoria 6A 

Para: Dr. Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensora Pública Geral 

C/c: Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n.° 124/2015, que delega poderes à equipe técnica 
designada para proceder à Auditoria da Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia (DPE-BA) e do Fundo de Assistência Jurídica da DPE-BA, relativa ao período de 01/01 a 
31/08/2015, solicita-se, que seja(m) disponibilizada, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 24h as 
informações, justificativas, esclarecimentos e documentações referentes aos itens abaixo 
relacionados. 

I - REITERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO, ABAIXO RELACIONADA: 

Solicitação n. Data de 
Emissão 

Assunto Data de 
Recebimento 
pela Entidade 

Prazo Inicial de 
Apresentação 
da Resposta 

Prazo Combinado com a 
Administração para 

apresentação da Resposta 
devido a alegação de 
muitas demandas a 

atender 

09RB/2015 16/11/2015 Acompanhamento 
da Auditoria 
Anterior 

16/11/2015 72h 02/12/2015 

Conforme reiteradamente comunicado a esta administração sobre a necessidade do 
pronto atendimento das referidas solicitações devido a proximidade da data de entrega do 
Relatório de Auditoria da presente Inspeção prevista para o dia 04/12/2015 e, 
considerando que, anteriormente, os prazos para apresentação das respostas foram 
dilatados, conforme demonstrado na tabela acima, em razão da demanda alegada pela 
própria entidade, sendo estipulado o prazo limite às 12:00h do dia 02/12/2015 (hoje), 
reitero a solicitação descrita acima com prazo improrrogável de 24h a contar da data e 
horário do seu recebimento por esta administração, sob pena de informação no referido 
relatório em observância ao Regimento Interno do Egrégio TCE. 

Ressalte-se, ainda, que foi acordado com a entidade a entrega das respostas às 04 
(quatro) solicitações de esclarecimento sob os nos. 05RB, 08RB, 09RB e 10RB/2015 
(ainda que parcialmente respondidas, isto é, com pendência de algum item (ns) ou anexo) 
por meio eletrônico, conforme informação de endereço de e-mail constante em todas as 
referidas solicitações emitidas a fim de viabilizar o acesso mais rápido pela Auditoria às 
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mencionadas respostas. No entanto, foi apenas encaminhada a resposta à Solicitação n. 
05RB/2015 até a presente data. Registre-se que, diariamente, o Sr. Secretário da 
Diretoria Geral tem apresentado justificativas e informações referentes a situação de 
pendência de cada solicitação, assim como informado o esforço da administração em 
entregar as respostas. 

A resposta desta Solicitação em meio físico deverá ser entregue a Renilda. Em meio 
magnético para o e-mail rbs@tce.ba.gov.br. Quaisquer esclarecimentos, dúvidas ligar para 
88756020. 

Atenciosamente. 

Renilda Brito Santos 
Lider de Auditoria 
Cel. 8875-6020 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 

N o m e : GonjcACA/̂ $ \JMC-1--0 Assinatura: 

Car9° : ( W c - ^ A Cadastro: Recebido em: qQJ / fÇ 
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Salvador, 16 de novembro de 2015 

Da: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Gerência de Auditoria 6A 

Para: Dr. Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensora Pública Geral 

C/c: Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n.° 124/2015, que delega poderes à equipe técnica 
designada para proceder à Auditoria da Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia (DPE-BA) e do Fundo de Assistência Jurídica da DPE-BA, relativa ao período de 01/01 a 
31/08/2015, solicita-se, que seja(m) disponibilizada, no prazo de 72h, as informações, 
justificativas, esclarecimentos e documentações referentes aos itens abaixo relacionados. 

I - Acompanhamento dos Apontamentos referentes à Prestação de Contas do 
exercício de 2014 

1. Informações acerca das medidas saneadoras de controle adotadas pela entidade, 
assim como a situação atual, as medidas saneadoras adotadas ou a ser adotadas, o 
tempo previsto para a solução da irregularidade apontada, assim como apresentação de 
documentos, justificativas e/ou esclarecimento referentes ao quanto apontado. Segue, em 
anexo, na íntegra, os apontamentos do Relatório de Auditoria. 

A resposta desta Solicitação em meio físico deverá ser entregue a Renilda. Em meio 
magnético para o e-mail rbs@tce.ba.gov.br. Quaisquer esclarecimentos, dúvidas ligar para 
88756020. 

Lider de Auditoria 
Cel. 8875-6020 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 

Assinatura: 

Cadastro: Recebido em: . /6 V í 
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Salvador, 16 de novembro de 2015 

Da: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Gerência de Auditoria 6A 

Para: Dr. Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensora Pública Gerai 

C/c: Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n.° 124/2015, que delega poderes à equipe técnica 
designada para proceder à Auditoria da Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia (DPE-BA) e do Fundo de Assistência Jurídica da DPE-BA, relativa ao período de 01/01 a 
31/08/2015, solicita-se, que seja(m) disponibilizada, no prazo de 72h, as informações, 
justificativas, esclarecimentos e documentações referentes aos itens abaixo relacionados. 

I - Acompanhamento dos Apontamentos referentes à Prestação de Contas do 
exercício de 2014 

1. Informações acerca das medidas saneadoras de controle adotadas pela entidade, 
assim como a situação atual e/ou prazo previsto para efetivação da solução do problema 
apontado. Segue, abaixo, os apontamentos constantes no Relatório de Auditoria referente 
à prestação de contas do exercício de 2014: 

5.2.1 Ausência de instrumentos essenciais a boa administração 

• Ausência de Planejamento Estratégico 

O Planejamento já foi iniciado? Qual a situação atual? 

• Ausência de Regimento Interno 

Já houve a conclusão da elaboração do Regimento Interno da DPE? Qual a 
previsão de prazo para a sua conclusão? Informar a situação atual. 

• Ausência do Ptano de Cargos e Vencimentos da entidade 

O plano de cargos e salários já foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia 
(ALBA)? Caso contrário, qual a previsão de votação? 

2. Segue, abaixo, os apontamentos do Relatório de Auditoria na íntegra para 
apresentação de informação quanto à situação atual, as medidas saneadoras adotadas 
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ou a ser adotadas, o tempo previsto para a solução da irregularidade apontada, assim 
como apresentação de documentos, justificativas e/ou esclarecimento. 

5.2.2 Falhas recorrentes na contratação, bem como no seu acompanhamento e 
fiscalização 

Durante o curso dos nossos exames, como se pode aferir no decorrer deste relato, várias 
foram as situações em que se verificou falha ou ausência de controle por parte da 
Administração da DPE, inclusive, também por falta dos "instrumentos norteadores da boa 
administração", conforme explicitado anteriormente. Desde a falta de controle da entrada 
e saída de bens e pessoas de unidades da DPE, possibilitando a ocorrência do furto (item 
5.3.1.3) 204 equipamentos de informática, aos equívocos cometidos em relação as 
decisões que envolveram a locação de imóvel sem condição imediata de utilização, e 
investimentos em melhorias e benfeitorias neste empreendimento (bem de terceiro), 
inclusive com a construção de subestação de energia elétrica em patrimônio privado (item 
5.3.5). 

Seja por omissão quanto a ações de resguardo ao bom uso dos recursos do Estado, seja 
pela deficiência dos procedimentos e rotinas administrativas adotados pela entidade, 
sobretudo pela inobservância aos princípios da economicidade e da eficiência, verificou-
se a ocorrência de gastos antieconômicos da ordem de R$5.967.345,24, desde 2013, 
sendo R$4.788.226,38 apurados somente em 2014. 

Outras falhas merecedoras de destaque, foram: 

a) Ausência dos registros do efetivo acompanhamento e execução do contrato N° 
09/2010 celebrado com a Guardsecure Segurança Empresarial Ltda., empresa 
responsável, inclusive pela segurança patrimonial da unidade onde ocorreu o furto 
retromencionado (item 5.3.1.4); 

b) Inação da entidade em exigir da Turismo Pinheiro Ltda. o desconto sobre 
passagens aéreas, adquiridas e faturadas, na forma contratualmente prevista, 
incorrendo em situação antieconômica (item 5.3.2); 

c) Não exigência da garantia contratual, prevista em edital e no termo pactuado com a 
Quiron Indústria e Comércio de Informática Ltda. - EPP, de N° 05/2014 (item 
5.3.3.2); 

d) Diversas fragilidades e inconsistências relativas ao acompanhamento e fiscalização 
dos serviços de engenharia decorrentes da execução do contrato N° 014/2014, 
firmado com a TRIUNFO Projetos e Consultoria LTDA. EPP, incluindo falta de 
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Plano de Trabalho e Inconsistências nos "mapas resumo de apropriação de horas" 
de serviço para a liquidação da despesa (item 5.4); e 

e) Falta de Plano de Trabalho relativo ao contrato N° 81/2013 firmado com a FCE, 
para melhorias e benfeitorias a título de reforma realizada em imóvel de terceiro 
(itens 5.3.4.3 e 5.3.5.2). A ausência de Plano de Trabalho nas contratações 
realizadas pela DPE tem sido recorrentemente identificada, conforme relatórios de 
exames de contas anteriores. 

5.3 Área contábil, orçamentária e financeira 

5.3.1 Guardsecure Segurança Empresarial Ltda. - Contrato N° 09/2010 

A DPE firmou, em 30/04/2010, com a empresa Guardsecure Segurança Empresarial Ltda. 
o Contrato N° 09/2010 com o objeto de prestação de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial por 12 (doze) meses, no valor global mensal de R$114.050,00 e valor 
estimado do contrato de R$ 1.368.600,00. 

!5kTCE 

5.3.1.1 Inobservância do limite legal de 25% para aditamento de valor contratual 

Após 16 (dezesseis) aditamentos, para alteração de valores, inclusão e alteração de 
postos, o referido contrato passou a ter vigência até 30/04/2015 e o seu valor mensal 
passou para R$255.054,37. 

Esta auditoria realizou o acompanhamento dos Termos Aditivos ao Contrato N° 09/2010 
relativos aos acréscimos de valores, mediante composição de planilha, e verificou que 
houve ultrapassagem em 1,92% do limite legal de 25% previsto no §1° do art. 143 pela 
Lei de Licitação N° 9.433/05. 

Por meio da Solicitação N° 05RB/2015, de 09/03/2015, requereu-se informações e 
esclarecimentos acerca do quanto apontado. Mediante a Cl N° 42/2015, de 10/03/32015 
(Ofício de encaminhamento DPE/DG N° 18/2015), a Coordenação de Contratos e 
Convênios informou o que segue: 

Quanto ao questionamento indicado a respeito do limite legal na execução 
financeira do Contrato N° 09/2010, cumpre informar que náo há que se falar em 
ultrapassagem do limite, tendo em vista que o art. 143, §1° da lei Baiana N° 
9.433/05 estabelece o limite para acréscimo de até 25% do valor inicial atualizado 
do contrato. 

Considerando a revisão e reajuste do contrato através do 12° Termo Aditivo e do 
16° Termo Aditivo, o vaíor mensal original do contrato atualizado passe de 
R$144.050,94 para R$206.717,54, conforme tabela juntada em anexo. 

Deste modo, haja vista, a atualização do valor mensal inicial, de 25% de 
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R$206.717,54 representa R$51.679,85, portanto, o valor mensal do contrato pode 
assumir o teto de R$258.396,82. Pelo o exposto, e tendo em vista que após a 
formalização do 16° Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passou para 
R$255.054,37, resta demonstrado que não houve ultrapassagem do limite legal de 
25%. 

Apesar da justificativa apresentada pela Coordenação de Contratos e Convênios, cabe 
ressaltar que o art. 143 da Lei Estadual de Licitação assim determina: 

§ 1o - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

Registre-se que o valor mensal original contratado foi de R$114.050,00 referente a 33 
postos, composto de 15 postos diurnos, 17 postos noturnos/armados e 01 posto dia útil, 
após 28 dias. O referido contrato tem o limite de 25% para reajustamento ou supressão, 
tendo como base de cálculo o vaior original contratado, o valor de reajuste ou supressão 
corresponde a R$28.512,50. Portanto, o valor mensal poderia chegar ao limite de 
R$142.562,50. 

Dos 08 (oito) aditamentos ocorrido ao contrato, no período de 03 (três) anos, com 
acréscimo de postos diurno, noturno/armado e dia útil, passando o total de postos de 33 
para 42, tendo sido o valor total acrescido ao valor original do contrato de R$26.637,17, 
correspondente a 23,36%, ou seja, abaixo do limite legal de 25%, o percentual de 1,64%. 

Em 18/04/2013, por força do 9o Termo Aditivo, houve supressão, no valor de R$16.495,84, 
correspondente a 11,73% relativo a redistribuição de postos, totalizando 44 postos, 
compostos de 13 diurnos, 15 noturnos/armados e 16 postos dia útil, ficando o contrato 
com margem de reajustamento de ainda 13,27%, isto é, 25% (limite legal) -11,73% 
(percentual suprimido). Destaque-se que o §2° do mencionado termo informa que ainda 
restava disponível para reajustamento contratual 16,10%, ou seja, um excedente ao limite 
legal de 2,83%. 

Em 22/07/2013, mediante o 10° Termo Aditivo houve nova redistribuição de postos com 
acréscimo de valor, totalizando 41 postos compostos por 23 postos diurnos, 14 
noturnos/armados e 04 dias úteis, no montante de R$8.334,75, correspondentes a 7,31%, 
passando o percentual acumulado de reajustamento de acréscimo para 18,94%, restando 
disponível o percentual de 6,06%, que completaria o limite legal de 25%. No entanto, no 
§2° do referido termo consta que restava disponível o percentual de 8,8%, ou seja, um 
excedente ao limite de 2,74%. 

Foi realizado o 11° Termo Aditivo, em 02/09/2013, com a finalidade de redistribuir postos 
com acréscimo de vaior, passando para 43 postos, compostos de 24 diurnos, 15 
noturnos/armados e 04 dias úteis, no valor de R$7.022,57, equivalente a 6,16%, 
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alcançando o percentual acumulado de acréscimo ao valor original do contrato de 
25,10%. Neste 11° Termo, o valor mensal corresponde a R$139.548,65. 

O reajustamento do 12° Termo Aditivo que a Coordenação de Contratos e Convênios se 
refere, diz respeito à revisão e reajuste dos preços contratados, considerando a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2010, 2011 e 2012 e a aplicação do índice INPC (IBGE), 
consoante art. 143, II, "d" c/c o art. 144 da Lei Estadual N° 9.433/05, passando os preços 
a vigorar conforme planilhas constantes nos Anexos I e II, os quais fazem parte integrante 
do instrumento. Em seu parágrafo único, foi considerado as alterações constantes nos 
Anexos I e II, em que se estimou que o valor mensal do contrato passaria de 
R$139.548,65 para R$185.194,92. Por tratar-se de revisão de cunho trabalhista, não foi 
considerado, por esta auditoria, o referido percentual no acompanhamento de percentual 
de acréscimo ao valor original contratado, pois se assim ocorresse o percentual acrescido 
por força da Convenção Coletiva de Trabalho, cujo valor foi de R$45.646,27, equivalente 
a 40,02%, impactaria o limite legal em 15,02% acima do previsto. 

Registre-se que o 13° Termo Aditivo referiu-se a prorrogação de prazo. Em 18/07/2014, 
houve, por meio do 14° Termo Aditivo, a inclusão de mais 01 posto dia útil, passando o 
total de postos para 44, com a seguinte composição: 24 postos diurnos, 15 postos 
noturnos/armados e 05 postos dia útil, cujo valor acrescido foi de R$2.078,55, perfazendo 
o valor mensal de R$187.273,46, correspondente a 1,82% (base de cálculo o valor de 
R$114.050,00, valor mensal original). Tal aditamento cumulou o percentual de acréscimo 
ao mencionado contrato em 26,92%, ou seja, 1,92% acima do limite legal permitido. 
Porém, consta no §1° do referido aditivo que o percentual acrescido havia sido de 1,37%, 
isto é, 0,55% a menos do percentual correspondente a inclusão de mais um posto diurno. 
Assim como, no seu §2° afirmou-se existir ainda disponível 0,93% quando não havia mais 
saldo a ser utilizado para reajuste de acréscimo deste contrato. 

O 15° Termo Aditivo se referiu a prorrogação de prazo, sendo que o 16° Termo Aditivo 
tratou da revisão e reajuste dos preços contratados, haja vista a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2013 e 2014 e Adicional de Periculosidade na forma da Lei 12.740/2012, 
consoante art. 143, II, "d" c/c o art. 144 da Lei Estadual N° 9.433/05, passando os preços a 
vigorar conforme planilhas constantes nos Anexos I e II, os quais fazem parte integrante 
do mencionado termo. No seu Parágrafo Único, houve a consideração das alterações 
constantes nos Anexos I e II, estimando-se que o valor mensal do contrato passaria de 
R$187.273,47 para R$255.054,37. O valor acrescido foi de R$67.780,91, equivalente a 
59,43% tomando-se por base o valor original de R$114.050,00. Considerando como base 
de cálculo o valor revisado por força do 12° Termo Aditivo, também, referente à 
Convenção Coletiva, cujo valor revisado passou para R$185.194,92, o percentual de 
acréscimo do 16° Termo Aditivo ao contrato pós ajuste do 12° termo foi de 36,60%. 

Portanto, resta evidenciado que se fossem considerados os valores dos ajustes da 
Convenção Coletiva dos Termos Aditivos nos 12 e 16, o percentual de acréscimo apenas 
por estes dois termos, ultrapassaria e muito o limite legal estabelecido. Os acréscimos da 
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execução contratual consiste na redistribuição de postos e acréscimo de valor tendo como 
base o valor do contrato original, respeitando o limite legal. Da justificativa apresentada, 
verifica-se que a administração vem reajustando o contrato com acréscimo, tendo como 
parâmetro o valor mensal revisado pela Convenção Coletiva de Trabalho, permitindo uma 
margem dilatada para alcance do limite de 25% estabelecido. 

Outrossim, o valor mensal de R$206.717,54 a que a Coordenação faz referência como 
correspondência da revisão e reajuste do contrato através do 12° Termo Aditivo e do 16° 
Termo Aditivo (reajustes de Convenções Coletivas de Trabalho), considerando como valor 
inicial reajustado, que serviu de base para a composição do acréscimo de 25%, 
equivalente a R$258.396,82, ampliando desta forma a limitação dos acréscimos para o 
mencionado contrato e, por isso, enquadrando o valor mensal de R$25.054,37 
proveniente do 16° Termo Aditivo. 

Do acompanhamento desta Auditoria, os valores de acréscimos decorrentes dos 12° e 16° 
Termo Aditivo de R$45.646,27 e R$67.780,91, respectivamente, montam R$113.427,18. 
Este montante acrescido ao valor inicial do contrato R$114.050,00, resulta em 
R$227.488,08. Deste valor deduzindo o valor mensal original de R$114.050,00, resta o 
valor de R$92.667,54, equivalente a 81,25% de acréscimo ao valor mensal original. E por 
ser causa trabalhista não se inclui no cálculo de majoração de valor de termo contratual 
para fins de limitação legal. 

Portanto, a Planilha anexa à referida Cl diverge em quantidade total de posto e valor dos 
quantitativos dos Anexos do 16° Termo Aditivo ao Contrato N° 09, pois na referida 
planilha, cujo título faz referência ao valor inicial atualizado do contrato após a 
formalização do 16° Termo Aditivo, consta um total de 33 postos compostos de 15 diurno, 
17 noturno e 1 dia útil, no valor total de R$206.717,54. No entanto, os Anexos do 
multicitado termo aditivo consta um total de 44 postos compostos de 24 diurno, 15 noturno 
e 5 dias útil, no valor total de R$255.054,37. 

5.3.1.2 Dedução informal do valor de R$109.000,00 dos valores devidos a 
Guardsecure em razão do desaparecimento de diversos equipamentos, 
submetendo a Administração ao risco de responder judicialmente por 
enriquecimento sem causa. 

Do exame dos processos de pagamento, constatou-se no de N° 1224140094977, às fls. 
02 e 03, o Of. s/n°, datado de 12/12/2014 emitido pela Guardsecure Segurança 
Empresarial Ltda. autorizando a DPE a deduzir o valor de R$109.000,00 referente ao 
desaparecimento de 160 monitores LCD DELL, Modelo E1911 de 19 polegadas e de 44 
microcomputadores da marca DELL, modelo Optiplex 790 DT Base, não obstante a 
empresa afirme que o processo administrativo instaurado pela Defensoria, a fim de apurar 
a mencionada ocorrência, tenha concluído pela ausência de responsabilidade de seus 
prepostos. Segundo a própria contratada, tal aceitação se deu "em nome do longo e bom 
relacionamento que mantém com a [DPE/BA] Oficiada (...)". 
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A Administração da DPE deduziu efetivamente o referido valor em 22/12/2014, 
descontando do pagamento devido a Guardsecure relativo a Fatura N° 20142696 (Proc. 
Pagto. FIPLAN N° 40017999) 

Requisitou-se, por meio da Solicitação N° 05RB/2015, datada de 09/03/2015, informações 
acerca do processo administrativo ao qual a empresa Guardsecure fez referência no 
citado Ofício. Em atendimento à referida Solicitação, mediante a Cl N° 42/2015, de 
10/03/2015, a Coordenação de Contratos e Convênios informou constar do Processo N° 
122414000999 (principal) e N° 1224140015473 (apensos) a apuração do 
desaparecimento dos bens em tela, sendo o procedimento instaurado pela Corregedoria 
da DPE. 

No entanto, como o trabalho da comissão sindicante não obteve êxito em identificar o 
autor ou responsável pelo desaparecimento dos equipamentos, também não autorizou 
qualquer dedução de valor dos pagamentos devidos a Guardsecure. O mencionado 
processo foi selecionado para exame jurídico, conforme o Relatório de Planejamento de 
Auditoria. 

A fim de confirmar esta afirmação, emitiu-se a Solicitação SGA N° 09/2015, de 
17/03/2015, requerendo a apresentação de esclarecimentos referentes à dedução do 
valor de R$109.000,00 em razão do desaparecimento dos equipamentos de informática, 
tendo sido apresentado pela Diretoria Geral da Defensoria (Ofício DPE/DG N° 18/2015), 
em 27/03/2015, outro documento da Corregedoria (Ofício DPE-CGD N° 087/2015), datado 
de 25/02/2015 (anterior à solicitação da Auditoria), acompanhado de cópia do Relatório da 
Comissão de Sindicância, informando: 

Com os cumprimentos de estilo, em atenção ao ofício DPE/DG N° 013/2015 que 
encaminha a solicitação N° 09RB/2015, oriunda do Tribunal de Contas do Estado, 
informo que esta Corregedoria Geral instaurou a sindicância N° 1224140000999 
(Portaria N° 002/2014, publicada no DOE de 05/02/2014), para apurar a autoria e 
a materialidade relativas ao desaparecimento de 44 (quarenta e quatro) 
computadores da marca DELL, modelo 0ptplex790 DT e 160 (cento e sessenta) 
monitores DELL, modelo E1911 19 polegadas, que ficavam armazenados na 
unidade do Acupe de Brotas. A Comissão Sindicante, após analisar os elementos 
colhidos durante os trabalhos, apontou que não foi possível determinar a autoria 
do fato relatado, concluindo pelo arquivamento do feito, sugerindo a adoção de 
medidas de segurança pela Administração Superior - conforme Relatório anexo. 
No que tange ao objeto da solicitação acima referida, a Comissão Sindicante, 
sobretudo, porque lhe falta competência para tanto, não recomendou ou 
participou de deliberações referentes à dedução do valor de R$109.000,00 -
relacionada ao desaparecimento dos equipamentos aqui tratados - do 
pagamento devido à empresa Guardsecure. (grifa-se) 

Registre-se que esta Auditoria por não considerar devidamente atendido, o quanto 
solicitado, tanto no aspecto financeiro, quanto em relação aos critérios utilizados para 
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mensurar o prejuízo, reiterou a Solicitação N° 09RB/2015, em 01/04/2015, para que a 
DG/DPE, junto com o setor financeiro, esclarecesse tal situação. 

Em resposta, a Diretoria Geral, encaminhou a Cl N° 56/2015, de 06/04/2015 (Ofício de 
encaminhamento DPE/DG N° 18/2015), da Coordenação de Contratos e Convênios, 
informando: 

Em relação ao sumiço dos equipamentos acima mencionados, embora o processo 
administrativo que tratou destes fatos não tenha sido conclusivo em relação a 
autoria do furto, considerando que o objeto do Contrato N° 09/2010 prevê em sua 
cláusula primeira a obrigação de impedir a prática de danos ao patrimônio da DPE, 
conforme transcrito abaixo: 

"Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial, visando elidir a prática de atos 
danosos ao patrimônio do Contratante, que sejam resultantes de 
ação externa (furtos, assaltos, roubos), ou conseqüentes de 
iniciativas internas (desvio ou subtração de bens de quaisquer 
espécies), complementando-se outrossim, com a adoção de 
primeiras providências em casos de sinistros (incêndio, 
desabamento, inundação, etc.) e, quando necessário, a proteção à 
vida dos seus empregados, os quais serão prestados de acordo com 
as especificações constantes do Anexo I do Edital e com as 
condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela contratada {Grifo nosso). 

Deste modo, e tendo em vista que a Administração Pública não poderia arcar com 
tais prejuízos, a Administração Superior desta Instituição adotou a fim de não 
acarretar dano ao erário. Sendo assim, levantou-se quanto foi pago pela DPE nos 
equipamentos subtraídos (R$198.000,00 - cento e noventa e oito mil reais) e 
deduziu-se um valor a título de depreciação, levando-se em conta inclusive, que 
estes monitores e microcomputadores estavam no Instituto do Cacau à época do 
incêndio. 

Assim sendo, a DPE, não apresentou os critérios utilizados para avaliar e estipular o valor 
a ser deduzido dos pagamentos da Guardsecure a título de ressarcimento pelo 
desaparecimento dos bens, bem como não apresentou o ato ou fato autorizador para 
efetivar tal dedução, assumindo assim o risco de incorrer em enriquecimento sem causa, 
uma vez que a dedução do valor de R$109.000,00 dos pagamentos que a empresa em 
referência teria a receber não resultou de acordo formalizado entre as partes ou do devido 
processo administrativo de apuração do extravio do furto/extravio dos bens. 

Em resposta a Solicitação N° 16RB/2015, a Coordenação de Modernização e Informática 
(CMO) da DPE, por meio do Ofício N° 09/2015 DPE-CMO, apresenta a listagem dos 44 
computadores furtados e a informação prestada no bojo do processo administrativo de 
sindicância N° 1224140000999 comunicando a realização da baixa de tais equipamentos 
mediante formalização do Termo de Baixa de Bens Móveis n° 2015000008, neste mesmo 
processo, as fls. 352 esclarece que os 160 monitores (também da marca DELL) não 
puderam ser baixados pois foram adquiridos como "acessórios" dos de outros 
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microcomputadores. 

Cale registrar que, em seu Ofício N° 09/2015 DPE-CMO, a CMO informou o custo unitário 
de cada computador adquirido em 09/02/2012, junto a Allen Rio Serviço e Comércio de 
Produtos de Informática Ltda., R$2.950,00 (NF N° 000.000.635). Assim sendo, 
considerando o valor original dos bens, os 44 computadores furtados representariam um 
prejuízo de R$129.800,00 para o Estado, contudo, tal impacto foi minimizado pela devida 
aplicação da depreciação aos itens, corrigindo o valor de cada equipamento e atribuindo-
lhes o valor residual de R$1.229,12, representando, de fato, um decréscimo de 
R$54.081,28 para o patrimônio da DPE. 

Embora a CMO ter informado que 160 monitores não puderam ser baixados, pois foram 
adquiridos como "acessórios", como acabamos de relatar, presumimos que a diferença 
entre o valor deduzido dos pagamentos da Guardsecure e o total referente aos 44 
computadores baixado, R$54.918,72, trata do ressarcimento (estimado) pelo furto dos 
mencionados hardwares periféricos. 

Além de não apresentar claramente os critérios utilizados para avaliar e estipular o valor 
glosado da empresa de segurança, e de não apresentar a fundamentação legal ou acordo 
formalizado que autorizou a Administração Superior a efetivar a dedução, em última 
análise, o procedimento informal adotado para ressarcimento do prejuízo apurado viola o 
Princípio do Devido Processo Legal, que assegura a todos o direito a um processo com 
todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais. Se no processo não 
forem observadas as regras básicas, ele se tornará nulo. 

Apesar de a Guardsecure ter consentido com a dedução do valor mediante ofício 
encaminhado a DPE, no mesmo documento, a empresa faz questão de frisar que "o 
processo administrativo instaurado pela Defensoria concluiu pela ausência de 
responsabilidade de seus prepostos" no evento que motivou a referida dedução. Ademais, 
no item 3 de seu Ofício s/n° condicionou tal autorização, ao pagamento dos valores 
correspondentes aos reajustes decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho de 
2013 e 2014, bem como das parcelas equivalentes aos reajustes anuais pelo INPC 
contratualmente previstos (reequilíbrio). Assim sendo", não se vê garantia de que, 
futuramente, a pertinência de tal ato não será questionada judicialmente, pois não se 
percebe segurança jurídica em transações firmadas nestes termos. 

O Princípio do Devido Processo Legal é considerado o mais importante dos princípios 
constitucionais, pois dele derivam todos os demais. Ele reflete uma dupla proteção ao 
sujeito, no âmbito material e formal, de maneira que o indivíduo receba instrumentos para 
atuar com paridade de condições em relação ao Estado. 

5.3.1.3 Desídia da Administração quanto a segurança e zeio de bens públicos sob 
sua guarda, incorrendo em dano ao Erário 
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Cabe destacar que o conteúdo do Relatório da Sindicância indica que o fato em comento 
ocorreu na unidade Vasco da Gama (Acupe de Brotas), sendo suas instalações carentes 
de circuito fechado de TV, para maior segurança, e de controle adequado em relação a 
entrada e saída de equipamentos, sobretudo pela falta de acompanhamento e 
monitoramento do setor responsável pela guarda e armazenamento dos bens. 

Os fatores retromencionados contribuíram, indubitavelmente, para o prejuízo ao erário 
decorrente do desaparecimento dos equipamentos. Segundo os depoentes da 
sindicância, seria inimaginável crer no carregamento de 160 monitores LCD DELL, 
Modelo E1911, 19" e de 44 microcomputadores DELL, modelo Optiplex 790 DT Base, 
sem atrair atenção, sobretudo pela quantidade de objetos movimentados durante o furto 
para carregamento e transporte. A situação relatada evidencia a desídia da administração 
quanto à segurança e zelo dos bem públicos armazenados na unidade sob sua 
responsabilidade. 

Leciona Di Pietro (2012, p. 704) que a responsabilidade extracontratual do Estado 
corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de 
comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, 
imputáveis aos agentes públicos. Neste caso, configura terceiros o cidadão que necessita 
da assistência e serviços da DPE na defesa dos seus direitos e se utiliza de instalações e 
equipamentos para viabilizar a cumprimento da sua finalidade perante a população. 

Em 09/04/2015, foi requerido, por meio da Solicitação N° 16RB/2015, a apresentação do 
controle de entrada, saída, localização, especificação, valor e tombo dos 160 monitores 
LCD DELL, Modelo E1911 19" e 44 microcomputadores marca DELL, mod. Optiplex 790 
DT Base que desaparecera na unidade, assim como as respectivas baixas dos referidos 
equipamentos. 

Mediante o Ofício N° 09/2015 DPE- CMO, de 10/04/2015 (Ofício de encaminhamento 
DPE/DG N° 18/2015), a Coordenação de Modernização e Informática prestou as 
seguintes informações: 

Segue em ariexo lista com descrição (número de série, patrimônio) dos 
equipamentos que desapareceram da Unidade da Vasco da Gama. Insta salientar 
que os monitores não eram tombados, pois os mesmos formavam conjunto com o 
computador. 

As máquinas foram transferidas para o depósito da unidade a pedido da Diretoria 
a época, o técnico alocado na unidade do Canela, onde as máquinas estavam 
antes da transferência, nos encaminhou um e-mail informando sobre o 
procedimento de transferência das mesmas. 

As guias de saídas dos equipamentos eram confeccionadas a medida que os 
mesmos deixassem o depósito. Como os equipamentos foram subtraídos, não 
possuímos essas guias. 
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O Coordenador juntou ao ofício a relação dos equipamentos com os respectivos tombos, 
cópia do e-mail informando transferência de equipamentos, a justificativa da inviabilidade 
de baixa dos 160 monitores, DELL, modelo E1911,no SIAP, em virtude dos mesmos 
serem adquiridos durante a licitação como acessórios dos microcomputadores. Foi 
anexada ao ofício o termo de baixa dos microcomputadores realizada em 30/04/2014, 
constando o código de baixa do bem, a situação física, o valor de aquisição, o valor 
corrigido e o valor residual. 

Como informado no item anterior (5.3.1.2), a Administração da DPE em 22/12/2014, 
resolveu deduzir R$109.000,00 do pagamento devido a Guardsecure (Fatura N° 
20142696 / Proc. Pagto. FIPLAN N° 40017999) a título de ressarcimento pelo 
desaparecimento dos aludidos equipamentos, submetendo a administração ao risco de 
responder judicialmente por enriquecimento sem causa, uma vez que, como dito, sem 
respaldo em qualquer norma ou decisão judicial autorizadora, sequer foi formalizado 
qualquer acordo entre as partes para tanto. 

O caso em tela, configura responsabilidade civil objetiva tanto para a Administração 
quanto para a empresa, pois ambos deveriam resguardar, de forma zelosa, os bens 
públicos colocados sob sua tutela. Por parte da Administração a responsabilidade recai 
pela omissão em não ter providenciado ambiente com segurança adequada para 
preservação da guarda e da integridade dos equipamentos de informática (circuito de TV, 
fiscalização, aprimoramento dos controles, etc.), ou seja, a responsabilidade foi originada 
a partir da omissão do Estado no dever de agir, isto é, promover ambiente seguro e 
controle eficaz de segurança para salvaguardar os equipamentos de informática e evitar 
dano ao erário. Por parte da empresa pela falta de especificidade no registro de pessoas 
e veículos que transitam na unidade, bem como na verificação, com identificação da 
pessoa designada, da autorização de movimentação e deslocamentos de bens 
patrimoniais, como no caso dos equipamentos em tela. 

A falta de vigilância efetiva, no episódio em comento, contribuiu para o prejuízo ao Estado 
em face da perda dos referidos bens que, até o final dos trabalhos de campo, não haviam 
sido recuperados. 

5.3.1.4 Ausência de informações referentes ao acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato firmado com a Guardsecure incorrendo em limitação 
ao escopo dos trabalhos da Auditoria 

A fim de verificar o controle e a fiscalização da execução do Contrato N° 09/2012, emitiu-
se a Solicitação N° 17RB/2015, datada de 09/04/2015, requerendo as seguintes 
informações: 

1. Informar a identificação da pessoa/setor responsável pelo acompanhamento e 
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fiscalização do contrato em 2014, na capital e nos demais municípios e o respectivo 
contato (telefone, e-mail, etc.). 

2. Apresentar a relação atualizada dos postos (tipo, quantidade e localização). 
3. Apresentar toda a documentação que comprove as situações apontadas na Notificação 

N° 01/2015, de 30/03/2015, assim como demais irregularidades ocorridas e o período 
em que estas situações vêm sendo verificadas. Apresentar cópias de ofícios expedidos 
e recebidos, mensagens de e-mail trocadas pela nova gestão e pela gestão anterior, se 
houver. 

4. Apresentar informações acerca das medidas a serem adotadas para elidir a 
continuidade de quaisquer vícios/falhas/irregularidades percebidos na execução 
contratual, assim como informar o período em que foram verificadas e o prejuízo 
estimado. 

Mediante o Ofício DPE/DG N° 020/2015, de 15/04/2015 (Ofício de encaminhamento 
DPE/DG N° 18/2015), a Sra. Diretora Geral Interina encaminhou, em anexo, o quanto 
solicitado, conforme descrito abaixo: 

À vista do requerido no bojo da Solicitação N° 17RB/2015, acostamos ao presente 
informações pessoais das pessoas responsáveis (nome, endereço, telefone, e-
mail), pelo acompanhamento e fiscalização durante o exercício de 2014 do 
Contrato N° 09/2010, celebrado entre esta Defensoria Pública e a empresa 
Guardsecure Segurança Empresarial Ltda., bem como planilha relativa aos postos 
de serviços (local, tipificação e quantitativo), alusiva ao referido instrumento 
contratual. 

Colacionamos ainda, documentação formuladas pela atual gestão (cópia de 
Notificação e mensagens eletrônicas), acerca de coibir quaisquer 
vícios/falhas/irregularidades pertinentes ao retro mencionado contrato. 

Em atenção ao item N° 1 da referida solicitação, a Diretoria Geral apresentou os dados 
para contato de 03 (três) pessoas por ela identificadas como os responsáveis pela 
fiscalização do mencionado contrato no exercício de 2014: Sr. Charles Oliveira dos 
Santos; Sr. Edésio de Oliveira Chequer Júnior; e Sr. Arthur Henrique Britto Braga. 

A intenção da auditoria era obter destas pessoas informações e documentos que 
evidenciassem o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato N° 
009/2012 ao longo de sua vigência, já que a atual gestão alegou não ter encontrado tais 
registros ao assumir a administração. 

Em relação ao item 2, a Diretoria Geral limitou-se a anexar ao Ofício DPE/DG N° 
020/2015, de 15/04/2015, o ANEXO II do 16° Termo Aditivo ao Contrato N° 09/2010, 
assinado em dezembro de 2014, não acrescendo as informações atualizadas requeridas 
por esta Auditoria, que já tinha conhecimento do referido Anexo. Portanto, não foi atendido 
o quanto solicitado, ou seja, a configuração dos postos no mês de março e abril de 2015. 
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Quanto ao item 3, cabe informar, preliminarmente, que ao compulsar os processos de 
pagamento relativos a Guardsecure, identificamos a Notificação N° 01/2015, emitida pela 
Coordenadora de Contratos e Convênios da DPE em 30/03/2015, relatando a realização 
de cobranças indevidas por parte da empresa: 1. Cobrança de um posto de vigilância 
diurno na unidade de Alagoinhas/Ba sem atuação efetiva de qualquer preposto da 
empresa nos últimos oito meses, isto é, pelo menos, desde abril de 2014; e 2. Cobrança 
de postos de vigilância armados quando, efetivamente, os prepostos da empresa atuavam 
desarmados. Em razão da ciência de tais fatos foram requisitadas as explicações. 

Segundo levantamento feito pela Coordenação de Contratos e Convênios da DPE, o valor 
total das despesas cobradas indevidamente, de maio de 2013 a dezembro de 2014 
alcançaram o montante de R$52.718,05, sendo, deste total, R$1.013,50, relativos aos 
insumos (armas e munição) que diferenciam o valor entre o posto armado do desarmado 
é de R$51.704,55, relativos ao período em que foi faturado e pago indevidamente pela 
DPE os valores correspondentes ao Posto Alagoinhas, conforme apresentado na tabela a 
seguir: 

Tabela 01 - Levantamento de Valores a serem ressarcidos pela cobrança indevida do posto da 
unidade de Alagoinhas/Ba 

Em R$ 1,00 

Mês 1 
Ano 

N° 
Fatura Processo Valor 

Faturado 
Consignaç 

ões 
Valor 

Liquido 

Posto 
Alagoinhas 
Faturados e 

Pagos 
(a) 

Diferença 
Corrigida e 

Paga 
<b) 

Valores a 
serem 

Ressarcidos 
pela Empresa 

(a + b) 
abr/14 NF DIVS 140032114 185.225,17 38.157,34 147.067,83 4.216,88 1.519,83 5.736,71 
mai/14 NF DIVS 140040516 185.164,67 38.145,78 147.018,89 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
jun/14 NF DIVS 140045976 185.194,92 38.151,62 147.043,30 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
jul/14 NF DIVS 140057923 191.638,43 39.362,99 152.275,44 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
ago/14 NF DIVS 140065250 187.273,47 38.542,40 148.731,07 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
set/14 NF DIVS 140076120 187.273,47 38.542,39 148.731,08 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
OUt/14 NF DIVS 140082855 187.273,47 38.542,38 148.731,09 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
nov/14 NF DIVS 140092214 187.273,47 38.542,38 148 731,09 4.216,88 1.529,10 5.745,98 
dez/14 NF DIVS 140095329 191.490,35 39.419,50 152.070,85 4.216,88 1.529,10 5.745,98 

Total Geral 1.687.807,42 347.406,78 1.340.400,64 37.951,92 13.752,63 51.704,55 
Fonte: Diretoria Financeira DPE I Oficio DPE/DG n°. 020/2015 em resposta a Solicitação N° 17RB/2015. 

A DG/DPE anexou cópia das correspondências via e-mail e da Notificação N° 01/2015, de 
30/05/2015, encaminhadas ao contratado a fim de regularização de irregularidades 
detectadas. No que pertine à Notificação N° 15/2015, cujo assunto foi cobrança indevida, 
a DPE solicitou esclarecimento da Guardsecure sobre a situação verificada para 
atendimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis como segue: 

Em observância ao devido cumprimento contratual e diante de algumas 
irregularidades constatadas por esta Defensoria Pública, NOTIFICAMOS a 
GUADSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA. a prestar esclarecimentos 
no tocante as pendências expostas a seguir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 



TC E/G EP RO 

PG.134 

SOLICITAÇÃO N° 009 RB/2015 

o recebimento desta: 

1. Cobrança de um Posto Diurno na cidade de Alagoinhas sem vigilante atuando: 
09° Termo Aditivo formalizado em abril de 2013 previu a inclusão de um vigilante 
dia útil e posteriormente o 10° Termo Aditivo alterou o posto para o Diurno. 
Ocorre que em janeiro do corrente ano, verificou-se que não havia 
vigilante exercendo suas funções. Apuradas as faturas constatamos que o 
posto vinha sendo cobrado ordinariamente. Em reunião com o preposto 
da empresa, este admitiu o equívoco e comprometeu-se a apurar a data 
que a empresa deixou de prestar o serviço naquela comarca, sendo a data 
possível abril de 2014. No entanto, até a presente data nada foi informado 
a esta Defensoria Pública.(Grifamos) 

2. Vigilantes noturnos desarmados: foi identificado que embora previsto em 
contrato que os vigilantes que laboram no posto Noturno estejam 
armados, estes não estão devidamente equipados. 
Ante aos fatos acima narrados, e considerando a necessidade de realização de 
compensação dos valores cobrados indevidamente, informo que existem faturas 
pendentes de liberação. 
Informamos, ainda, que o não atendimento de presente notificação acarretará 
em penalidades previstas no instrumento contratual N° 09/2010, nos limites da 
Lei Federal N° 9.433/05. 

As mensagens de e-mail, apresentadas pela Diretoria Geral, tratam de cobrança da 
Guardsecure para o imediato pagamento das faturas emitidas por serviços já prestados a 
Defensoria. De sua parte, a DPE, condiciona os pagamentos à regularização da situação 
aqui descrita e mediante a dedução dos valores que considera terem sido pagos 
indevidamente em faturas anteriores. 

Em relação ao item 4, não houve informações pormenorizadas referentes à adoção de 
medidas saneadoras de irregularidades, apenas a apresentação das cópias dos e-mails 
trocados entre a DPE e a contratada, com cobrança de esclarecimento sobre pendências. 
A única medida imposta pela atual administração, somente em 2015, foi a retenção dos 
pagamentos até a regularização pela Guardsecure. Em 2014, até onde nossos exames 
puderam apurar, não houve nenhuma notícia de ação fiscalizadora efetiva ou medida 
saneadora para o caso em relação as falhas identificadas durante a execução do 
contrato. 

Até o final dos nossos trabalhos em campo o valor de R$51.704,55 ainda não havia sido 
deduzido/ressarcido. 

Após várias tentativas não exitosas da Auditoria em obter esclarecimentos, diretamente, 
dos três responsáveis pela fiscalização do referido contrato, em 2014, indicados pela 
própria Defensoria, mediante a Solicitação SGA N° 19RB/2015, de 28/04/2015, requereu-
se que a DPE por meio de procedimento de círcularização, notificasse o. Sr. Charles 
Oliveira dos Santos, o Sr. Edésio de Oliveira Chequer Júnior e o Sr. Arthur Henrique Britto, 
para que apresentassem informações/documentos, quanto ao Contrato N° 09/2010, nos 
seguintes termos: 
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1. Elencar quais os procedimentos adotados para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato em comento. Descrever de que forma era verificado o adimplemento das 
obrigações da contratada, bem como da contratante, firmadas no pacto sob exame; 

2. Encaminhar os registros/produtos da fiscalização realizada (relatórios, memorandos, 
Cl's e ofícios, entre outros documentos) que evidenciem o efetivo acompanhamento da 
execução contratual, apontando pendências e falhas encontradas, bem como as 
providências sugeridas e/ou adotadas para solucioná-las (especificar cada posto 
fiscalizado e o período da fiscalização). 

3. Relatar a situação dos postos até o momento da última fiscalização realizada no 
exercício de 2014. 

Até o fechamento deste relatório a entidade não havia apresentado informações relativas 
as ações realizadas em 2014, informado as providências adotadas naquele exercício 
acerca do quanto solicitado, limitando, neste particular, o trabalho da Auditoria e 
comprometendo avaliação do controle interno da DPE acerca da execução do termo em 
análise. 

5.3.2 Não identificação da concessão do desconto de 10,08%, contratualmente 
previsto, sobre o valor das passagens emitidas e faturadas pela Turismo 
Pinheiro Ltda. 

A DPE firmou o Contrato N° 08/2012, em 03/04/2012, com a empresa Turismo Pinheiro 
Ltda., cujo objeto foi a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, de acordo com as especificações e obrigações constantes do 
Instrumento Convocatório, com as condições previstas no referido contrato e na Proposta 
de Preços apresentada pela Contratada. 

A vigência contratual foi de 12 (doze) meses, no valor estimado anual de R$350.000,00, 
sendo previsto, no §1° da Cláusula Terceira - Preço, o percentual de desconto de 10,08% 
sobre o valor das passagens aéreas nacionais e internacionais emitidas, excluída a taxa 
de embarque. 

Do exame dos processos de pagamento, não foi constatada nas faturas emitidas pela 
empresa, a prática da concessão dos 10,08% sobre o valor das passagens. Requereu-se, 
por meio da Solicitação N° 11 RB/2015, informação sobre a ausência de evidência da 
concessão do referido desconto. 

Mediante a Cl N° 60/2015 (Ofício de encaminhamento DPE/DG N° 18/2015), da 
Coordenadoria de Contratos e Convênios para a Diretoria Geral foram prestadas as 
seguintes justificativas: 
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Salvador, 27 de novembro de 2015 

Da: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Gerência de Auditoria 6A 

Para: Dr. Cleriston Cavalcante de Macedo 
Defensora Pública Geral 

C/c: Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n0 124/2015, que delega poderes à equipe técnica 
designada para proceder à Auditoria da Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia (DPE-BA) e do Fundo de Assistência Jurídica da DPE-BA, relativa ao período de 01/01 a 
31/08/2015, solicita-se, que seja(m) disponibilizada, no prazo de 48h, as informações, 
justificativas, esclarecimentos e documentações referentes aos itens abaixo relacionados. 

I - CONTRATO - 43/2014 - BMSINFO INFORMÁTICA LTDA - ME. 

Apresentar informações, esclarecimentos e/ou justificativas referente a não ocorrência de 
cobrança de multa pelo atraso na entrega dos equipamentos, conforme previsto na 
Cláusula Décima Primeira. O Contrato foi assinado em 03/12/2014 com previsão de 
entrega do produto adquirido em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do 
contrato. As notas fiscais foram emitidas em 14/01/2015, tendo atraso de 15 (dias). O 
atesto de recebimento da mercadoria da nota ocorreu em 04/02/2015. No processo não 
ficou evidenciado o motivo do atraso da entrega dos produtos pelo contratado, assim 
como a cobrança de multa pelo atraso. 

A resposta desta Solicitação em meio físico deverá ser entregue a Renilda. Em meio 
magnético para o e-mail rbs@tce.ba.gov.br. Quaisquer esclarecimentos, dúvidas ligar para 
88756020. 

Renilda Brito Santi 
Lider de Auditoria 
Cel. 8875-6020 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 

Nome: Assinatura: 

Cadastro: Recebido e m : ^ /( ^ / f y 
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Salvador, 26 de novembro de 2015 

REF.: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO N° 005 RB/2015 

Para: Sexta Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 

Gerência de Auditoria 6a do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Prezada Senhora. 

Com a honra de cumprimentá-la, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, que 

delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução orçamentária e 

financeira da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) e do Fundo de Assistência 

Jurídica da DPE/BA, relativa ao período de janeiro a agosto de 2015, bem assim observando o 

quanto requerido na Solicitação n° 005 RB/2015. sirvo-me da presente para exibir as seguintes 

informações, dados e documentos a seguir 

Ressaltamos que, apesar de apenas três itens integram o período da atual gestão, iniciada em 

01 de março do corrente ano, com o objetivo de colaborar com a presente auditoria, e após 

avaliação dos questionamentos apontados, podemos antecipar informações técnicas para itens 

devidamente identificados a seguir, considerando, entretanto, a necessidade de confirmação 

com a responsável pela gestão anterior. 

Item I - Cláusula Sétima 

7.1.3.1 - comprovação de estrutura compatível 

Questionamento - Houve comprovação? Apresentar documentão e informações 

Durante o processo licitatório, em 2011. a contratada apresentou fotos das suas instalações. 

Cópia da comprovação apresentada à contratante está no anexo 1 e 1-A. 

Ao assumir a gestão da Ascom em março do corrente ano. o que inclui a gestão do contrato 

analisado, a jornalista Vanda Ainorim esteve na sede da SLA Propaganda LTDA (localizada 

na Rua Macapá, 313 - Ondina) por diversas vezes para reuniões de pautas de trabalho, 

constatando que a estrutura de atendimento é compatível com o volume e as características 

dos serviços prestados à Defensoria Pública. 

7.1.4 - Qualificação de profissionais 

Questionamento - Apresentar a relação e qualificação dos referidos profissionais 

Durante o processo licitatório, em 2011, a contratada apresentou a equipe de profissionais, 

conforme anexo 1. A Ascom lida no dia a dia, de forma mais direta, com a equipe de 
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atendimento e produção, destacados na lista com a constituição de profissionais atual, inserida 

abaixo. 

EQUIPE SLA PROPAGANDA LTDA ATUAL 

DIRETORIA 

Clóvis Eugênio Lessa de Limo - Presidente 

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Visconde de Cairu (1985). 

Iniciou suas atividades profissionais na DM9 Propaganda, em 1968, onde permaneceu 

por 16 anos. até a associação dessa empresa com o Grupo Icatu (RJ). Também foi 

vice-presidente de Atendimento da Propeg Bahia, atuando nos mercados de Brasília e 

Salvador, principalmente, no atendimento às contas de governo no âmbito federal. 

Ainda na Propeg, atuou como coordenador de campanhas políticas e foi responsável 

pela implantação do Projeto Angola. Em 1991, saiu da Propeg para fundar a SLA 

Propaganda. 

Cleo Silva - Vice-presidente de Atendimento e Operações 

Graduada em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado -

FAAP-SP (1981). Iniciou suas atividades profissionais em 1972, na Colabor Promoção 

e Propaganda, em São Paulo. Mudou-se de São Paulo para Sal vador, em 1986. quando 

é contratada pela DM9 Propaganda. Em 1988, transfere-se para a Propeg Bahia como 

diretora de Atendimento. Em 1991, toma-se sócia-diretora da SLA Propaganda. 

Também já coordenou campanhas políticas em alguns estados brasileiros. 

Luís Eduardo Lima - Vice-presidente de Novos Negócios 

Pós-graduado em Marketing pela Universidade Salvador - UNIFACS (2003). 

Graduado em Administração de Empresas pela UNIFACS (1998). Iniciou suas 

atividades profissionais na Telebahia. em 1996. Em seguida, já nesta agência, 

coordenou a Produção e o departamento Financeiro. Implantou a filial de Fortaleza-

CE, em 2003, e a filial de Aracaju- SE, em 2005. Desde 2003, é sócio desta empresa. 

ATENDIMENTO 

IjanainaJSantana Diretora de Atendimento 

MBA em Marketing pela ESPM (2005). Bacharel em Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica do Salvador -

UCSal (1997). Iniciou sua carreira em 1995. na SLA Propaganda, como assistente de 

Atendimento. Teve passagens pela Engenhonovo Publicidade e Objectiva 

Comunicação, atendendo a clientes locais e nacionais, como Governo do Estado da 

Bahia, Shopping Iguatemi, Extra Hipermercados. Ramarim Calçados, Bicai e Rede 

Bahia de Comunicação. Retornou à SLA em 2004 como diretora de Atendimento e 

desde 2008 ocupa a Diretoria de Atendimento. 

Renata Monteiro - Executiva de Atendimento 

Pós-graduada em Marketing pela Universidade Salvador - UNIFACS (2002). Bacharel 

em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Católica do Salvador - UCSal (1998). Iniciou suas atividades 

profissionais em 1999, no Grupo Promédica. Desenvolveu atividades de Relações 
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Empresariais e, de 2000 a 2013, trabalhou no setor de marketing, coordenando 

campanhas publicitárias, assessoria de imprensa e eventos. Forte experiência em 

planejamento, gestão e acompanhamento de processos. Integrante da equipe do projeto 

de implantação e operação do Hospital do Subúrbio, a primeira parceria público-

privada (PPP) na área de saúde na América Latina. Executiva de Atendimento desde 

2014. 

CRIAÇÃO 

Lívia Diamantino - Diretora de Criação 

MBA em Marketing pela Universidade Salvador - UNIFACS (2004) e graduada em 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade 

Católica do Salvador - UCSal (1999). Cursou Psicologia na Universidade Federal da 

Bahia - UFBA (1996/97). Iniciou sua carreira como redatora na Propeg, em 1998. 

Entrou na SLA em 2002, como redatora, e em 2007 assumiu a Direção de Criação da 

agência, onde atende todos os clientes da matriz e das filiais. Já participou da criação 

de grandes campanhas para o Governo da Bahia. Coelba. Lojas Insinuante. Prefeitura 

de Salvador, Sebrae, Cyrela, UNIFACS e Faculdade Bahiana. Teve peças premiadas 

no Bahia Recall, com um Grand Prix de Internet e foi finalista diversas vezes nas 

categorias Jornal, Rádio e TV. No Prêmio Abril, também já teve peças entre as 

finalistas e Grand Prix. Já conquistou mais de 30 medalhas no Prêmio Colunistas, com 

oito Ouros e um Grand Prix. Também já foi Prata no Prêmio da Central de Outdoor 

Nacional. Lecionou disciplinas de Redação Publicitária e Planejamento para o curso 

de Publicidade e Propaganda da Faculdade Social da Bahia (de 2005 a 2008), 

Scheckter Barreto - Diretor de Arte 

Graduado em Desenho Industrial pela Universidade Federal da Bahia - UFBA (2002). 

Começou a carreira profissional em 2001, como designer gráfico na empresa 

KatiaFlavia Design. Em 2005, passa a ocupar a função de diretor de arte na Leiaute 

Propaganda, onde atendeu clientes como Governo da Bahia, Prefeitura Municipal de 

Camaçari e Agência Nacional do Petróleo. Participou da equipe de criação e marketing 

na campanha do senador Cristovam Buarque à Presidência da República, nas eleições 

presidenciais de 2006 e na campanha do deputado Walter Pinheiro à Prefeitura de 

Salvador nas eleições municipais de 2008. Desde 2009, ocupa a função de diretor de 

arte na SLA Propaganda, onde realiza trabalhos para todos os clientes da agência. Já 

foi finalista do Bahia Recall e foi Ouro no Prêmio Colunistas. Entre 2004 e 2006, 

atuou como professor substituto no curso de Desenho Industrial da UFBA. 

Thainá Guimarães - Redatora 

Bacharel em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica do Salvador -

UCSal (2005) e pós-graduada em Comunicação Corporativa pela Universidade 

Salvador - Unifacs (2014), com formações complementares em Reciclagem 

Gramatical, na TRALP (2006). e Redação Criativa, no Instituto Henrique Szklo - SP 

(2010). Iniciou a carreira de redatora publicitária em 2005 e já participou de 

campanhas para Prefeitura de São Francisco do Conde, V1ABAHIA, Syene e Le 

Biscuit. Atualmente, está na SLA como redatora, realizando trabalhos para clientes 

como Prefeitura de Fortaleza e Cristal. 

Patrícia Oliveira - Diretora de Arte 
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Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Católica do Salvador - UCSal (2005). Começou a carreira profissional, 

neste mesmo ano, como diretora de arte na Mago Comunicação. Atuou nas agências 

Eugênio. Revolution Brasil/Grupo PPG, SLA e Leiaute Propaganda, onde atendeu 

clientes como jornal A Tarde, Rede Bahia. Norcon, Sertenge. Cyreía, Hospital São 

Rafael, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Insinuante, Shopping Bela 

Vista, F1EB-BA, Sebrae-BA. Ministério Público da Bahia, Banco do Nordeste e 

Defensoria Pública da Bahia. Em 2014, retornou à SLA, onde ocupa a função de 

diretora de arte. Já foi destaque do Bahia Recall na categoria Televisão. 

Nathan Menezes - Redator 

Formado pela Faculdade da Cidade, iniciou a carreira publicitária em 2010 na Propeg. 

Em 2013, foi contratado pela Mago como redator e hoje faz parte da equipe da SLA. 

Já foi responsável por campanhas de clientes como: PDG, Odebrecht, Vodol, Correios, 

Sammar Veículos, jornal Correio, entre outros. Esteve presente no short list de 2 

Anuários no Clube de Criação da Bahia - CCBA. 

PRODUÇÃO 

Fernanda MayoraJ - Coordenadora de Produção 

Formada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 

(2004), pela Universidade Católica do Salvador - UCSal. Com experiência de 13 anos 

na produção gráfica e RTVC em agências de publicidade, começou a carreira 

profissional em 2002, na .K Comunicação, no setor de Produção. Teve passagens pelas 

agências baianas Maria Comunicação, Mago Comunicação, Eugênio Publicidade e 

Propeg, nas quais realizou trabalhos para clientes como: Governo do Estado da Bahia 

(SEAGRI), Prefeitura Municipal de Salvador, CPTM, Salvador Shopping, Salvador 

Norte Shopping, Cyrela, OAS, Rede Bahia, CDL, M Dias Branco e Le Biscuit. Foi 

Profissional de Produção do Ano pelo Prêmio ADEMI BA - 2012. Está na SLA desde 

dezembro de 2014, coordenando o departamento de Produção. 

Jvana Santos - Orçamentísta/Prodntora Gráfica 

Formada em Administração de Empresas em 1980. Com experiência de 33 anos na 

produção gráfica em agências de publicidade, começou a carreira profissional em 

1982, na DM9 Propaganda, como trátego/orçamentista. Teve passagens pelas agências 

D&E Comunicação Integrada, Baldacci Associados, Publivendas, Leiaute, Pejota e 

Engenhonovo, nas quais realizou trabalhos para clientes como: Governo do Estado da 

Bali ia (Seagri, Saeb, SSP, Seplan, Bahia Pesca), Prefeitura Municipal de Salvador e 

clientes privados. Em 2014, fez campanha política para o então senador Otto Alencar. 

Está na SLA desde abril de 2015. como orçamentista. 

Francieíi Lobo - Orçamentista 

Pós-graduada em Comunicação, com ênfase em Gestão da Comunicação 

Organizacional Integrada pela Universidade Federal da Bahia - UFBA (2008) e 

graduada em Comunicação Social/Publicidade pela POLIFUCS (2004), também 

cursou Marketing (metade da grade curricular) pela Unijorge (2010). Começou a 

carreira profissional em 2008 na Telemar Norte e Leste, no departamento de 
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Comunicação. Teve passagens pela Eletrovision, atuando no departamento de 

Relacionamento com 

Clientes e de Comunicação e pela Rádio Tudo FM, 110 departamento Administrativo e 

de Produção. Atualmente, está na SLA; no departamento de Produção. 

Danilo Silva - Produtor Gráfico 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC (2014). Iniciou sua carreira em 2010, no 

Grupo A Tarde. Acumula passagens pela Plana Express, Shopping Brindes, Marketing 

Cheiro de Pizza, Objectiva Comunicação e Verbo Comunicação. Desde janeiro de 

2015, está na SLA Propaganda, como produtor gráfico. 

PRODUÇÃO RTVCW 

Lucílio Bonfim - Produção de RTVC e Internet 

Publicitário, com formação em Marketing pela Universidade Estácio de Sá - FIB 

(2006) e MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade Ruy Barbosa 

(2013). Iniciou sua carreira profissional em 2004, como mídia, na Academia de 

Neurônios Comunicação e Entretenimento. Passou pela Store Business ~ Shopping 

Estrada do Coco, Ponto Final Comunicação e Marketing, WS Sinalização, onde 

trabalhou para marcas como Hospital Espanhol. Costa do Sauípe, Instalofone, 

CentroSul, Moinho Canuelas, Shopping Estrada do Coco. Shopping Capemi, Manihi 

SPA, Sao Jorge Botequim, Dec Conar, Mazza Construtora e Fisk Idiomas. 

Atualmente, é assistente de Produção RTVCW na SLA. 

REVISÃO 

Cassio Leite - Revisar 

Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador - UCSal (1988). Tem 

Bacharelado incompleto em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia -

UFBA. Iniciou a carreira profissional no jornal Tribuna da Bahia, em 1989, como 

revisor. Também atuou com revisor e redator no jornal Informe do Empresário e como 

revisor na Pejota Propaganda e Objectiva Comunicação, trabalhando para clientes 

como UNIFACS, Faculdade Bahiana, Embratur, Infraero e Governo do Estado da 

Bahia. Está na SLA desde 2006, onde tem revisado todos os tipos de textos para todos 

os clientes da agência. 

Caro! Fontes - Revisora 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade 

Federal da Bahia - UFBA (1993), tem curso incompleto de Letras Vernáculas, cursado 

por 3 anos na Universidade Estadual Santa Cruz - UESC, em Ilhéus-BA. Já atuou 

como revisora de textos em diversos jornais impressos de Salvador, entre eles o 

Correio da Bahia, A Tarde e o extinto Bahia Hoje, além do Jornal da Bahia, onde 

iniciou sua profissão ainda cursando o primeiro ano da faculdade de Jornalismo. No 

Correio da Bahia e no Bahia Hoje exerceu também a função de repórter. Também 

trabalhou nas agências Morya, Agência Única, Idéia 3, Propeg e Eugênio Marketing 

Imobiliário. Além disso. Carol Fontes já atuou como revisora em várias instituições 

educacionais. 
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ESTÚDIO E DESIGN GRÁFICO 

Kênia Santana - Chefe de Estúdio 

Graduada em Desenho e Plástica - UFBA (1991). Iniciou sua carreira profissional 

como assistente de Estúdio na SLA Propaganda, em 1995, exercendo em seguida a 

função de arte-finalista. Trabalhou na Pub li vendas Comunicação (atual Morya 

Comunicação). Pamdesign e na Idéia 3 Comunicação, onde também atuou como 

programadora visual. Realizou trabalhos para clientes como Extra Hipermercados, 

Sebrae. Bompreço/PIiperbompreço, Maxitel (atual TIM), Copene (atual Braskem), 

Rede Bahia, Secretarias do Governo do Estado da Bahia, Sistema FIEB, O Boticário. 

Iguatemi, CDL, Costa Andrade, OAS, Gatisa, Nexcom, Perini e PMDB (Núcleo 

Político). Atualmente, é chefe de Estúdio da SLA Propaganda. 

Heric Dehon - Arte-finalista 

Formando em Design pela UNIFACS, iniciou sua carreira em agências de publicidade 

no ano 2000. Trabalhou também na ProBrasil/BrandBoom, Record Bahia, Propeg, 

Leiaute Propaganda e Tempo Propaganda. Já desenvolveu muitos trabalhos de design 

editorial, desde diagramação a projeto gráfico de livros, revistas e catálogos e 

participou de campanhas políticas. Atualmente, é arte-finalista na SLA Propaganda. 

MÍDIA 

Ca ri na Spínola - Gerente de Mídia 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Faculdade Hélio Rocha (2006). Iniciou sua carreira em 1998, na Mago Publicidade, 

passando pela Ecxus Comunicação. Objectiva Comunicação, OCP - Organização em 

Comunicação e Propaganda e pela Morya, tendo atendido clientes como o Bompreço / 

Wal-Mart, Cyrela Andrade Mendonça, Salvador Shopping, Governo da Bahia, FIAT 

Nordeste, Cerveja Bossa Nova, Prefeitura Municipal de Salvador, Festival de Verão 

Salvador e UNIFACS. Está na SLA desde 2009. 

Sueíy Castro - Supervisora de Mídia 

Tem formação em Magistério pelo Colégio Sacramentinas (1979). Iniciou a carreira 

em 1983, na agência D&E Publicidade, como assistente de Mídia. Teve passagens 

pela Factory Comunicação, onde adquiriu larga experiência no planejamento e 

execução de mídia do segmento de varejo e também pela Engenhovo Publicidade, 

onde foi executiva de Mídia, atuando junto à conta do programa para rádio do 

Governo do Estado da Bahia, planejamento, programação e execução de mídia da 

publicidade legal de diversas secretarias de Estado, até fevereiro de 2000, quando veio 

para a SLA, onde cuida prioritariamente da execução de mídia. Experiência como 

mídia em contas na área de educação, como UNIFACS e Faculdade Bahiana. 

Mayara Noronha - Executiva de Mídia 

Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Salvador - UNIFACS (2011). Iniciou suas atividades profissionais em 

2010, como estagiária de Mídia na Morya Comunicação, em Salvador. Desde 2014, 

integra a equipe da SLA Propaganda, como executiva de Mídia na matriz, em 

Salvador. 
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Maria Luiza Maia - Executiva de Mídia Digital 

Pós-graduada em Comunicação Corporativa pela Universidade Salvador (2011) e 

graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Salvador (2009). Mais de cinco anos de experiência em digital, iniciou 

suas atividades profissionais em 2009, na Setweb. Em 2015, passou a integrar a equipe 

da SLA Propaganda como executiva de mídia digital, na matriz, em Salvador. 

Luana Alves - Assistente de Mídia 

Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Salvador - UNIFACS (2012). Iniciou suas atividades profissionais em 

2011, como estagiária de Mídia na Engenhonovo. Desde então, trabalhou como mídia 

na Mago Comunicação e, em 2015, passou a integrar a equipe da SLA Propaganda, 

como assistente de Mídia, em Salvador. 

Am anda Santos - Assistente de Mídia 

Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Católica do Salvador (2012). Iniciou suas atividades profissionais em 

2011, como assistente de marketing na Faculdade Dom Pedro II, em Salvador. Desde 

então, trabalhou como assistente de Mídia e Produção na Agência SIM MKT e, 

depois, na Agência Soma Marketing. Em 2015, passou a integrar a equipe da SLA 

Propaganda, como assistente de mídia, em Salvador. 

7.1.8 - Aprovação Prévia da Contratante 

Processo 50002469 - NF 3842 - Camisas Lavagem do Bonfim 
Questionamento - Ausência de exposição dc motivo sobre a despesa realizada 

A Lavagem do Bonfim é uma das mais tradicionais festas da Bahia, marcada pelo sincretismo 

religioso que reúne católicos e adeptos do Candomblé atividade que integra a tradição de 

Salvador. Desde 1754 reúne, initerruptamente, diversos segmentos, seja político, sindical, 

organizações não governamentais, entre outros, no cortejo que se estende por oito quilômetros 

entre a Igreja da Conceição e a Igreja do Bonfim. 

A Defensoria Pública, na sua função essencial de garantia dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, tem por obrigação se fazer visível à sociedade civil e defender as suas causas. 

Considerando ser a Lavagem do Bonfim um dos eventos que reúne um dos maiores públicos 

em Salvador, a DPE tem participado do cortejo há vários anos, sempre apresentando à 

população e à imprensa um tema de defesa e distribuindo material informativo sobre os 

serviços da Defensoria. No evento em questão, a mensagem foi contra o preconceito, 

destacando, com uma grande faixa, a mensagem "Aqui tem lugar para todo mundo, menos 
para o preconceitoconforme registro no site da instituição (abaixo). A camisa uti lizada por 

defensores públicos e servidores, com a logomarca da instituição, reforça a identidade visual 

da Defensoria. firmando-a junto ao público como órgão de defesa dos seus direitos 

Defensoria mantém tradição e sobe a Colina Sagrada 

15/01/2015 16:53 -últimaatualização: 10/02/2015 12:57 
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Por ASCOM 

Logo cedo, defensores e servidores se reuniram em frente à Basílica de Nossa Senhora 

da Conceição da Praia para acompanhar o culto inter-religioso que abre oficialmente a 

celebração. Como acontece todo ano, a sempre esperada queima de fogos deu início ao 

cortejo. Vestindo branco, a multidão seguiu em direção à colina Sagrada, um percurso 

de aproximadamente oito quilômetros. 

Esse ano a DPE levou para a rua uma faixa com o tema "Aqui tem lugar para todo 

mundo, menos para o preconceito". A população aplaudiu a escolha. "A Defensoria é 

uma forte parceira nesse trabalho de conscientização e garantia de direitos", destacou 

Paulett Furacão, a primeira transexual a assumir um cargo no governo do estado. 

"Lutar contra todo tipo de discriminação é a missão da Defensoria Pública, é para 

garantir os direitos da população carente que os defensores trabalham 

incansavelmente, então, nada mais lógico do que trazer esse assunto para a lavagem, 

que é uma das festas mais democráticas do país", avaliou o defensor público geral em 

exercício, Renato Amaral Elias. 

Nem o forte calor atrapalhou a alegria que foi a marca registrada do grupo. "Fico 

muito feliz de estar aqui, mais uma vez, participando do cortejo ao lado de amigos e 

colegas, que sempre trazem uma mensagem positiva, que destaca a forte e árdua luta 

da Defensoria para promover o acesso universal à justiça", destacou o servidor Thales 

Almeida, que há 6 anos acompanha o cortejo da DPE. 

Ao final do trajeto, dezenas de baianas lavaram as escadarias da igreja e abençoaram 

os fiéis que conseguiram completar a caminhada. A Lavagem do Senhor do Bonfim é 

considerada a maior festa religiosa da Bahia e uma das principais manifestações 

culturais do país. 

As fotos da participação da DPE no cortejo estão disponíveis na fanpage Defensoria 

Bahia. 
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Processo 50002469 - NF3845- Cartão de Natal 
Questionamento - Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada 

Cartões de Natal são parte das tradicionais celebrações natalinas em várias partes do mundo 

envolvendo tanto cristãos como não cristãos. Todos os anos, como as demais instituições 

governamentais e empresas privadas, a Defensoria Pública produz cartão de Natal para envio 

à representantes da sociedade civil e órgãos governamentais e não governamentais com quem 

mantém relações interinstitucionais. Além da tradição, a DPE busca com isso agradecer 

parcerias e de fortalecer os relacionamentos instituídos. 

Processo 50010828 - NF 391 7 - Reutilização de foto 
Questionamento - Ausência de informação sobre o valor da peça inicialmente pactuado 

A peça inicia!, produzida em novembro de 2013, através do orçamento OC 28379 (anexo 2), 

com direito de uso de 01 ano, teve valor de produção de R$ 3.650,00, acrescido de R$ 255,50 

de honorários (7%) da Agência, totalizando 3.905,50. O valor de reutilização foi equivalente 

a 41,09% do original, não ultrapassando os 50% previsto na cláusula sexta - da 

remuneração» item 6.2 do contrato. 

Processo 50010828 - NF 3918 - 30 Camisas Carnaval e NF 3919 - 75 Camisas 
Carnaval 
Questionamento - Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada 

Anualmente a Defensoria Pública promove Plantão Penal e Não Penal em todo o período do 

carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, cumprindo a sua função institucional 

de garantia dos direitos dos cidadãos, conforme registro em matéria e projeto da Coordenação 

Executiva das Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o edital e as escalas de trabalho 

(anexos 5 e 6). As camisas neste processo foram destinadas aos servidores plantonistas. 

Defensoria Pública da Bahia manterá plantão de atendimento durante a festa 

05/02/2015 10:26-última atualização: 10/02/2015 12:52 

Por ASCOM 

A Defensoria Pública da Bahia estará presente, mais uma vez, no Carnaval de 

Salvador, prestando atendimento nas áreas da infância e juventude, violência contra a 

mulher, saúde, consumidor, criminal e combate a violação aos direitos humanos. 

Durante a festa, uma equipe formada por defensores públicos e servidores prestará 
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assistência jurídica na sede da DPE, localizada no Canela, para garantir a defesa dos 

direitos dos cidadãos e cidadãs - foliões ou não. 

O plantão preparado especialmente para o carnaval já começa no próximo dia 12 

(quinta-feira), a partir das 15h. Os defensores públicos farão visitas itinerantes a postos 

policiais, delegacias, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, entre outros 

lugares de abrigamentos provisórios, além de atenderem casos na própria sede. Dentre 

as atividades estão o acompanhamento das pessoas presas em flagrante; solicitação de 

liminares, se preciso, no caso de intervenções de urgências e emergências (internação 

hospitalar, cirurgias); orientação jurídica para casos de discriminação; violência contra 

a mulher, crianças e adolescentes, idosos, dentre outros casos. O cidadão poderá ainda 

obter informações pelos números 3117-6917 e 3117-6918, 

"Assim como em 2014, este ano o plantão do carnaval foi dividido em duas áreas de 

atuação: Penal e Não Penal. O objetivo é melhor estruturar a ação da Instituição 

durante os festejos com enfoque na divisão das atividades antes e durante a festa", 

destacou o coordenador das Defensorias Públicas Especializadas, Alan Roque de 

Araújo. 

PLANTÃO - O plantão ocorrerá da quinta-feira, 12, das 15h às 21 h, até a quarta-feira 

de cinzas, 18, das 9 às 15h. Já a atuação de recebimento de flagrantes continuará em 

funcionamento 24h. O atendimento fixo da Defensoria será feito na unidade do 

Canela, localizado à Rua Pedro Lessa, n° 123. Diariamente, a Defensoria participará, 

ainda, das reuniões de avaliação realizadas pelo Comando da PM durante o Carnaval. 

COMUNICAÇÃO - Durante a festa, a Assessoria de Comunicação da Defensoria 

Pública divulgará um boletim geral com os dados de atendimento e de atuação da 

instituição em relação ao plantão, que será enviado para todos os veículos de 

comunicação e publicado no site www.defensoria.ba.gov.br. 

SERVIÇO: 

O QUÊ: PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL; 

PERÍODO: DE 12/02 A 18/02; 

HORÁRIO: DAS 9h AS 21h E DAS 9h ÀS 15h (18/02); 

ONDE: RUA PEDRO LESSA, N° 123, CANELA. 

Processo 50022001 - NF 4101 
Questionamento - Contribuição Previdenciária e FGTS 

Apesar de constar no processo que a certidão estava vencida, no momento do pagamento, 

constatamos que em outro processo da SLA existe extrato do fornecedor, emitido em 

01/06/2015, com todas as certidões regularizadas. Segue extrato do fornecedor constante no 

processo 1224150023954 que constata que no dia do pagamento da NFe 4101 (01/06/2015), 

todas as certidões estavam vigentes. 
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Processo 50023369 - NF4152- Publicidade Legal 
Questionamento - A (Aprovação Prévia) 

Para a veiculação de publicidade legal, a coordenação de licitação demanda a necessidade e a 

contratada emite uma AP - Autorização de Publicação no veículo de imprensa, no qual há 

campo previsto para autorização do cliente. Foi mantido o mesmo fluxo para não burocratizar. 

Neste caso específico, o serviço - publicação de publicidade legal - foi autorizado pela então 

diretora geral interina, Juliana Rodamilans, devidamente identificada com o carimbo 

conforme apresentado na folha 03 do processo, no campo aprovação do cliente. 

Processo 50030497 - NF 4361 - Publicidade Legal 
Questionamento - A (Aprovação Prévia) 

Para a veiculação de publicidade legal, a coordenação de licitação demanda a necessidade e a 

contratada emite uma AP - Autorização de Publicação no veículo de imprensa, no qual há 

campo previsto para autorização do cliente. Foi mantido o mesmo fluxo para não burocratizar. 

Neste caso específico, o serviço - publicação de publicidade legal - foi autorizado por Vanda 

Maria Amorim, coordenadora da Assessoria de Comunicação e gestora/fiscal do contrato em 

questão, devidamente identificada com carimbo conforme apresentado nas folhas 08, 09 e 10 

do processo. 

Processo 50026465 - NF 392J - Relatório Unificado 
Questionamento: Ausência de aprovação prévia 

Atualmente o fluxo de rotina com a contratante funciona a partir da Solicitação de Orçamento 

(SO). emitida pela Assessoria de Comunicação. A contratada responde com o seu orçamento 

(OC) ou com Autorização de Publicação (quando se trata de veiculação ) no qual há campo 

previsto para autorização do cliente. Foi mantido o mesmo fluxo para não burocratizar. Neste 

caso específico, como ainda não havia sido formalizado o fluxo de rotina atual, o serviço foi 

autorizado pela então defensora pública geral, Vitória Beltrão Bandeira. Embora sem o 

carimbo de identificação da assinatura, a OC 31224, constante na folha 04 do processo, 

apresenta a rubrica da ex-gestora no campo aprovação. A cópia de documento (anexo 7), que 

tem assinatura e carimbo, confirma a semelhança da rubrica do processo. 

Processo 500011816 - NF 3959, NF 3960 e NF 3963 - Placas de sinalização 
Questionamento: Ausência de aprovação prévia 

Atualmente o fluxo de rotina com a contratante funciona a partir da Solicitação de Orçamento 

(SO), emitida pela Assessoria de Comunicação. A contratada responde com o seu orçamento 

(OC) ou com Autorização de Publicação (quando se trata de veiculação ) no qual há campo 

previsto para autorização do cliente. Foi mantido o mesmo fluxo para não burocratizar. Neste 

caso específico, as duas primeiras notas fiscais- 3959 e 3960 - foram autorizadas pela 

arquiteta da instituição Ananda Sousa Pita Luz e a NF 3963 foi aprovada pelo arquiteto Jose 

Paulo Bittencourt, coordenador de Planejamento e Obras da DPE à época. 

Processo 500026503 - NF3974 e NF3975 - Peças carnaval epulseiras de identificação 
Questionamento: Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada 
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Anualmente a Defensoria PúbJica promove Plantão Penal e não Penal em todo o período do 

carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, cumprindo a sua função institucional 

de garantia dos direitos dos cidadãos, conforme registro em matéria e projeto da Coordenação 

Executiva das Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o edital e as escalas de trabalho 

(anexos 5 e 6). As peças de divulgação são fundamentais para informar à sociedade civil que 

a Defensoria está trabalhando no carnaval para defender os direitos do cidadão em assuntos 

relacionados à área penal e não penal, a exemplo das demandas na área de saúde. As pulseiras 

de identificação são utilizadas para identificação de crianças nos circuitos de Carnaval, numa 

colaboração aos conselhos tutelares. 

Processo 500026511 - NF3972-Produção de capa dura 
Questionamento: Ausência de aprovação previa 

Embora sem o carimbo de identificação da assinatura, a OC 31227, constante na folha 03 do 

processo, foi devidamente autorizada pela então defensora pública geral, Vitória Beltrão 

Bandeira. É sua a rubrica constante no campo aprovação, com semelhança comprovada no 

anexo 7. 

Processo 50011298 - NF 3920 - 90 camisas gola polo 
Questionamento: Ausência de exposição de motivo sobre a despesa realizada 

Anualmente a Defensoria Pública promove Plantão Penal e Não Penal em todo o período do 

carnaval, envolvendo defensores públicos e servidores, cumprindo a sua função institucional 

de garantia dos direitos dos cidadãos, conforme registro em matéria e projeto da Coordenação 

Executiva das Especializadas (anexos 3 e 4), assim como o edital e as escalas de trabalho 

(anexos 5 e 6). As camisas foram destinadas aos defensores públicos, conforme registro de 

entrega constante nas folhas 20 e 21 do processo. 

7.1.12 - Entrega de relatórios até o dia 10 do mês subsequente 

Questionamentos: Houve entrega destes relatórios? Referentes às quais despesas de 

produção e veiculação? Relatórios a quais meses? Apresentar informação e 

documentação. 

A Contratada entregou relatório referente a todos os meses do corrente ano aqui demandados, 

conforme anexo (8). Além disso, a Ascom tem também o seu próprio controle. 

7.1.13 - Relatórios de Atendimento 

Questionamentos: Apresentar os registros nos relatórios de atendimento 

Todas as demandas são tratadas dentro de e-mails agrupados em histórico, a partir das SO -

Solicitações de Orçamento encaminhadas pela Assessoria de Comunicação, conforme em 

histórico anexo (9). Após reuniões de atendimento a contratada nos envia o relatório de 

reunião, Afora as reuniões, anexos (10,11,12). 

7.1.13.1 - Relatório de Atendimento 
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Questionamentos: Tem sido necessária solicitação de correção de relatórios? Com qual 

freqüência? 

No período demandado por esta solicitação do TCE, não houve necessidade de correção das 

informações relatoriais. 

CLÁUSULA OITAVA - ORBIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.12 - Apresentar por escrito à contratada orientação sobre os entendimentos orais 

Questionamento: Há registro de comunicações? Apresentar 

Não. Todo os entendimentos são via e-mail. 

8.1.5 - Notificar irregularidades 

Questionamento - Já ocorreu algum tipo de notificação prevista no item 8,15? 

Apresentar 

Não houve ocorrência. 

8.1.6 - Notificar a contratada sobre multas 

Questionamento: Já ocorreu algum tipo de notificação prevista no item 8.1.6? 

Apresentar 

Não houve ocorrência. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 

9.1 - Designação de preposto 

Questionamento - Informar quem é o preposto responsável pela fiscalização dos 

serviços contratados 

Os serviços prestados pela SLA Propaganda são fiscalizados pela coordenadora da Ascom, 

Vanda Amorim, e/ou pelo analista técnico Rafael Guimarães. 

9.1.1 - fiscalização 

Questionamento - Relatar o procedimento de fiscalização adotado pela ASCOM, 

apresentando documentação. 

Quando os serviços são realizados em unidades fora da capital, os serviços estão sendo 

monitorados através do whatsapp, com o envio de fotos por parte da equipe de produção da 

contratada, ou por algum servidor das sedes regionais, da mesma forma. Quando realizados na 

capital, o material, quando de pequeno porte é trazido na Ascom. Quando de maior porte, tem 

o acompanhamento de um dos prepostos. No período demandado os serviços foram apenas de 

papelaria. 

9.11 - Avaliação da qualidade do atendimento, semestral 

9.11.1 - Avaliação servirá para aquilatar necessidades de solicitar melhorias nos 

serviços da contratada. 

Questionamento: Esta avaliação vem sendo realizada? Quais os critérios avaliativos 

utilizados? Apresentar documentação referente às avaliações. 
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Os serviços estão sendo avaliados constantemente, a cada execução. Ademais, os relatórios 

com avaliação estão em fase de elaboração. Tão logo sejam concluídos poderemos 

encaminhá-los ao egrégio Tribunal de Contas. São avaliados: qualidade da criação e da 

produção das peças demandadas, tempo de atendimento dos serviços, além de custos de 

serviços terceirizados, a exemplo de gráficas e empresas de sinalização interna e externa. 

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e renovamos os votos de 

elevada consideração. 

^ — ' 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Diretora Geral interina 

Recebido em de novembro de 2015. 

^ Renilda Bispo Santos 

Líder de auditoria TCE/BA 
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QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

1IAMP FORMAÇÃO 
HSIifiéHl 
Clovis Lima Administração de Empresas 43 anos 
Cleo Silva Comunicação Social 39 anos 
Luís Eduardo Lima Administração de Empresas 15 anos 
o a i a a s a s 
Janaina Santana Comunicação Social 16 anos 
i^iiiimmmmmtó 
Márcio Baltazar Publicidade e Propaganda 8 anos 
Q3B20Q® 
Lívia Diamantino Comunicação Social 13 anos 
Duardo Costa Comunicação Social 9 anos 
Scheckter Barreto Desenho Industriai 10 anos 
Ricardo Gonçalves Comunicação Social 9 anos 
Patrícia Oliveira Comunicação Social 6 anos 
Bernardo Badaró Comunicação Social 4 anos 
Marcos Carneiro Comunicação Social 10 anos 
Ana Paula Galindo Design Gráfico 3 anos 
Raphael Nascimento Design Gráfico 5 anos 

Poliana Souza Comunicação Social 3 anos 

Karla Karr Ciências Sociais 24 anos 
Ursula Jordão Comunicação Social 15 anos 
Janice do Nascimento Nível Médio 20 anos 

Mauro Facciolia Comunicação Social 3 anos 
Ademir Mascarenhas Nível Médio 17 anos 
Kênia Santana Desenho e Plástica 15 anos 
ESSES® 
Miracy Saldanha Letras Vernáculas 33 anos 
Cássio Leite Direito 22 anos 

Carína Spínoía Comunicação Social 13 anos 
Maria Sueiy Castro Magistério 20 anos 
Tais Freitas Comunicação Social 6 anos 
Fernanda Oliveira Comunicação Social 5 anos 
Adriana Santos Comunicação Social 3 anos 
mimmxt*) 
Aimea Guedes Comunicação Social 16 anos 
Danielie Coutinho Comunicação Social Ô anos 
Débora Galvão Comunicação Social 6 anos 
Marta Lobo Comunicação Social 4 anos 
Caterine Machado Marketing de Varejo 10 anos 
Alyne Lacerda Comunicação Social 6 anos 

irAOMINfSTRATiVO^^^^H 
Soraia Sobrinho Nível Médio 25 anos 
Rômulo Oliveira Nível Médio Ô anos 
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EQUIPE 

DIRETORIA 

Clóvis-Eugêníp Lessa de LimaSL 
Presidente 

TCE/GEPRO 

PG. 155 

Formado em Administração de Empresas pela 
Fundação Visconde de Cairu (1985). Iniciou suas 
atividades profissionais na DM9 Propaganda, 
em 1968, onde permaneceu por 16 anos, até a 
associação dessa empresa com o Grupo Icatu (R J). 
Também foi vice-presidente de Atendimento da 
Propeg Bahia, atuando nos mercados de Brasília 
e Salvador, principalmente, no atendimento às 
contas de governo no âmbito federal. Ainda na 
Propeg, atuou como coordenador de campanhas 
políticas e foi responsável pela implantação do 
Projeto Angola. Em 1991, saiu da Propeg para 
fundar a SLA Propaganda. 

Cleo Silva 
Vice-presidente de Atendimento e Operações 

Graduada em Comunicação Social pela Fundação 
Armando Álvares Penteado - FAAP-SP (1981). 
Iniciou suas atividades profissionais em 1972, na 
Colabor Promoção e Propaganda, em São Paulo. 
Muda-se de São Paulo para Salvador, em 1986, 
quando é contratada pela DM9 Propaganda. 
Em 1988, transfere-se para a Propeg Bahia 
como diretora de Atendimento. Em 1991, torna-
se sócia-diretora desta empresa. Também já 
coordenou campanhas políticas em alguns 
estados brasileiros. 
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Luis Eduardo Limar r 
Vice-presidente de Novos Negócios 

W 

Pós-graduado em Marketing, pela UNIFACS -
Universidade Salvador (2003). Graduado em 
Administração de Empresas pela UNIFACS 
(1998). Iniciou suas atividades profissionais 
na Telebahia, em 1996. Em seguida, já nesta 
agência, coordenou a Produção e o departamento 
Financeiro. Implantou a filial de Fortaleza-CE, em 
2003, e a filial de Aracaju-SE, em 2005. Desde 
2003, é sócio desta empresa. 
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'Janaina Santana 
Diretora de Operações 

MBA em Marketing pela ESPM (2005). Bacharel em 
Com unicaçãoSocial com habilitaçãoem Publicidade 
e Propaganda pela Universidade Católica do 
Salvador - UCSal (1997). Iniciou sua carreira em 
1995, na SLA Propaganda, como assistente de 
Atendimento. Teve passagens pela Engenhonovo 
Publicidade e Objectiva Comunicação, atendendo 
a clientes locais e nacionais, como Governo 
do Estado da Bahia, Shopping Iguatemi, Extra 
Hipermercados, Ramarim Calçados, Bicai e Rede 

Bahia de Comunicação. Foi coordenadora de Promoções e Merchandising da 
J. Macedo Alimentos, entre 1998 e 1999, tendo participado de grandes eventos, 
como a Exponor, Abase e Ases. Também foi professora de Marketing do Curso 
Superior de Curta Duração em Gestão de Moda da UNIFACS - Universidade 
Salvador, em 2004 e 2005. Retornou á SLA em 20Ô4, como diretora de 
Atendimento e desde 2008 ocupa a Diretoria de Operações. 

m os 
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Márcio Alves Baltazar da Silveira 
Gerente de Planejamento 

Mestre em Marketing pela Liverpool John Moores 
University - LJMU / Dublin Business School -
DBS (2008 - 2009). Graduado em Publicidade e 
Propaganda pela Escola SuperiordeAdministração, 
Marketing e Comunicação - ESAMC (2006). Iniciou 
sua carreira como estagiário de Atendimento 
na Engenhonovo Propaganda (2003), sendo, 
paralelamente, sócio-diretor de arte e atendimento 
da Agência 8 Propaganda e Marketing (2003). Foi 
gerente de Marketing dos restaurantes II Póllo, 
retomando à propaganda como estagiário de 

Planejamento da Morya (2006). Realizou intercâmbio cultural para a Irlanda e, 
também, atuou como executivo de Planejamento de Mídia do Grupo A Tarde e 
foi gerente de Planejamento na agência OCP. Desde maio de 2010 é executivo 
de Planejamento da SLA Propaganda. 

ATENDIMENTO 

Aiméa Guedes da Cunha Freitas 
Diretora de Atendimento 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação 
em Publicidade e Propaganda pela UCSal (1996). 
Iniciou sua carreira em 1995, na Mago Publicidade 
como assistente de Atendimento, onde também 
foi midia. Acumula passagens peta Market 
Propaganda, Link Comunicação e Propaganda, 
Objectiva Comunicação e Engenhonovo 
Publicidade, onde atendeu Fundação Odebrecht, 
General Motors do Brasil, GAPA, Canal Jeans 
e Romelsa. Desde agosto de 2007 está na SLA 

Propaganda, onde iniciou como executiva de Contas da Claro (Operadora de 
Celular) e hoje é diretora de Atendimento da matriz, em Salvador. 
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Danielle Oliveira Coutinho PG. 158 
Executiva de Atendimento 
Pós-graduanda em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em 
Marketing pela UNIFACS-Universidade Salvador(2008), aluna ouvinte da matéria 
Comunicação e Marketing no Mestrado em Administração da UFBA (2007) e 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela UNIFACS (2005). iniciou sua carreira em 2003, como empreendedora 
da Cozinha de Idéias. Em 2005, passou a ser redatora publicitária na Mezo 
Agência de Marketing, onde, em 2006, assumiu os setores de Planejamento e 
Atendimento, atendendo contas do setor industrial, varejo e educacional. Em 
2007, assumiu o cargo de gerente executiva da agência. Em junho de 2008, 
passou a ser executiva de Contas na Objectiva Comunicação. Desde abril de 
2009, integra o quadro da SLA Propaganda. 

Débora Galvão 
Executiva de Atendimento 
Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 
Propaganda, pela Universidade Católica do Salvador (2008). Em 2005, passou a 
integrar o quadro da SLA Propaganda como assistente de Atendimento e desde 
2009 é executiva de Atendimento na matriz em Salvador. 

Marta Lobo 
Assistente de Atendimento 
Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Católica do Salvador (2008). Em 2007, foi assistente de 
marketing do Shopping Center Lapa. Em 2008, atuou como assistente de 
marketing da R&V Empreendimentos Culturais. Em janeiro de 2010, atuou na 
agência Ponto K Comunicação e, no mesmo ano, passou a integrar o quadro da 
SLA Propaganda como assistente de atendimento na matriz, em Salvador. 

Caterine Pinto Machado 
Executiva de Atendimento 
Formação superior em Marketing de Varejo pela Faculdade Católica do Ceará -
Marista (2007). Iniciou sua carreira profissional em 2001, na Propeg, em Recife-
PE, como assistente de Atendimento. Acumula passagens pela Ampla (PE), Mota 
Comunicação (CE), Slogan (CE) e SLA Propaganda (CE), onde atendeu clientes 
como TeJemar, BCP, Banco do Nordeste do Brasil, DETRAN-CE, Governo do 
Estado do Ceará e UNIMED-CE. Desde 2008 está na SLA de Brasília, onde 
atende o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 



Alyne Lacerda 
Executiva de Atendimento 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM-RJ. Iniciou sua carreira 
na DigiMKT Consultoria como analista de dados secundários, atendimento ao 
cliente e elaborava diagnósticos de mercado. Teve passagem pela empresa 
Richards S.A. como analista de marketing júnior, atuando diretamente no processo 
de elaboração do programa de fidelidade da marca. Foi gerente de projetos, 
por quase três anos, do Instituto de Pesquisa Qualitativa Casa 7, sediado no 
Rio de Janeiro, onde era responsável pelo atendimento ao cliente, planejamento 
e coordenação dos projetos. Também possui experiência com moderação de 
focus groups e condução de abordagens situacionais inspiradas na etnografia. 
Hoje, atua como Executiva de Contas da SLA. 
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Lívia Diamantino 
Diretora de Criação 

MBA em Marketing pela UNIFACS - Universidade 
Salvador (2004) e graduada em Comunicação 
Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda pela Universidade Católica do 
Salvador - UCSal (1999). Cursou Psicologia na 
Universidade Federal da Bahia - UFBA (1996/97). 
Iniciou sua carreira como redatora na Propeg, em 
1998. Entrou na SLA em 2002, como redatora, e 
em 2007 assumiu a Direção de Criação da agência, 
onde atende todos os clientes da matriz e das 

filiais. Já participou da criação de grandes campanhas para o Governo da Bahia, 
Coelba, Lojas Insinuante, Prefeitura de Salvador, Sebrae e Cyrela. Teve peças 
premiadas no Bahia Recall, com um Grand Prix de Internet e foi finalista diversas 
vezes nas categorias Jornal, Rádio e TV. No Prêmio Abril, também já teve peças 
entre as finalistas e Grand Prix. Já conquistou mais de 30 medalhas no Prêmio 
Colunistas, com oito Ouros e um Grand Prix. Também já foi Prata no Prêmio 
da Central de Outdoor Nacional. Lecionou disciplinas de Redação Publicitária e 
Planejamento para o curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Social 
da Bahia (2005 a 2008). 
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Scheckter Barreto r/Nr_. 
Diretor de Arte rc & G E P R O 

Graduado em Desenho Industrial pela Universidade Federai da Bahia - UFBA P G 180 

(2002). Começou a carreira profissional em 2001, como designer gráfico na 
empresa KatiaFlavia Design. Em 2005, passa a ocupar o cargo de diretor de 
arte na Leiaute Propaganda, onde atendeu clientes como Governo da Bahia, 
Prefeitura Municipal de Camaçari e Agência Nacional do Petróleo. Participou da 
equipe de criação e marketing na campanha do senador Cristovam Buarque à 
Presidência da República, nas eleições presidenciais de 2006 e na campanha 
do deputado Walter Pinheiro à Prefeitura de Salvador nas eleições municipais 
de 2008. Desde 2009, ocupa o cargo de diretor de arte na SLA Propaganda, 
onde realiza trabalhos para todos os clientes da agência. Já foi finalista do Bahia 
Recall e foi Ouro no Prêmio Colunistas. Entre 2004 e 2006, atuou como professor 
substituto no curso de Desenho Industrial da UFBA. 

Duardo Costa 
Diretor de Arte 
Graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Tiradentes - UNIT(2005). Iniciou suas atividades profissionais 
em 2002, como assistente de arte na Base Propaganda (SE) e integra a equipe 
da SLA Propaganda desde 2007, onde realiza trabalhos para todos os clientes 
da agência como diretor de arte. Conquistou dois prêmios Piuga de Propaganda 
(Sinapse), três prêmios Central de Outdoor e quatro prêmios Colunistas. 
Também atua como ilustrador e, no campo acadêmico, tem publicado um artigo 
sobre a Relação semiótica entre imagem e som, em uma revista científica da 
Universidade Tiradentes (2007). 

Ricardo Gonçalves 
Redator 
Graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pelo IBES - Instituto Baiano de Ensino Superior (2006). Começou a carreira 
profissional em 2002, como redator, na Viamfdia Publicidade. Já atuou também 
na Anunciarte Comunicação e desde 2009 é redator da SLA, onde realiza 
trabalhos para todos os clientes da agência. Em 2005, ganhou o Prêmio Bahia 
Recall Revelação. 
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Patrícia Oliveira 
Diretora de Arte rcE/GEPRO 
Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Católica do Salvador (2005). Começou sua carreira, em 2005, 
como assistente de arte na Viamídia e já passou pela Mago Publicidade e pela 
Eugênio Marketing Imobiliário. Já atendeu clientes como Grupo A Tarde, Norcon 
Construtora, Hospital São Rafael, Vivo, Sertenge, Rede Bahia, Faculdade Ruy 
Barbosa, Cyrela, Queiroz Galvão Construção e Rossi Engenharia. Na SLA, 
desde 2009, realiza trabalhos para todos os clientes da agência. 

Marcos Carneiro 
Redator 
Formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Católica do Satvador - UCSai (1999). Trabalhou na Idéia 3, 
Eugênio e Propeg como redator publicitário e atualmente está na SLA. Em 2009, 
trabalhou também como diretor de Criação da Engenhovo - Angola. Participou 
da criação de trabalhos para inúmeros clientes, com destaque para Ministério 
da Agricultura, Banco do Nordeste, Prefeitura de Salvador, Governo de Sergipe, 
Vivo, GM, Abradif/Ford, O Boticário, Odebrecht Angola, Movicel (Angola), 
Governo de Angola, Copa Africana de Nações (CAN), OAS Gafisa, Cyrela, 
Shopping Iguatemi, Insínuante, Petrobras, dentre outros. Premiado diversas 
vezes no Prêmio Abril, Bahia Recall, Prêmio ANJ, Meio e Mensagem, Colunistas 
Nacional, Central de Outdoor e finalista do Profissionais do Ano da Rede Globo. 

Raphael Matos do Nascimento 
Assistente de Criação 
Graduado em Design Gráfico pela Universidade Federal da Bahia-UFBA, com 
Extensão Universitária em Design na Universidade de Aveiro-UA, Portugal. 
Iniciou sua carreira como diretor de Arte da Agência de Web e Fotografia Bahia 
Pixel em 2006. Estagiou da Propeg no período 2007/2008. Foi designer da 
Unidade de Comunicação e Marketing do Sebrae-BA de 2007 a 2010. Participou 
da produção do longa-metragem Trampolim do Forte" como designer, pela 
produtora de filmes Doe Doma Filmes. Está na SLA desde junho de 2010. 
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Bacharel em Ciências Sociais- UFBA(1992). Iniciou 
sua carreira profissional em 1987, na Videograv, 
como assistente e depois como produtora. Também 
passou pela Madragoa, Propeg e Pejota, sempre 
na área de Produção. Está na SLA desde 2008, 
onde chegou para assumir a coordenação geral do 
departamento de Produção. Já realizou trabalhos 
para clientes como Embratur, Governo do Estado 
da Bahia, Maxitel, Coelba e Embasa. Também 
tem larga experiência em projetos culturais e em 

marketing político, tendo participado de grandes projetos, como a campanha 
presidencial de 2006 e 2010 (PT), Festival deVerão (2008), Festival Nacional de 
Vídeo Imagem (2007 e 2005) e Fórum Mundial de Turismo (2004). 

Ursula Mortimer Jordão 
Orçamentista 
Bacharelado em Educação Artística com Ênfase em Computação Gráfica pela 
UNIFACS - Universidade Salvador (2000). Começou a carreira profissional em 
1996 na Telematik como Agente de Pesquisa. Teve passagens pela Publimex, 
atuando na área operacional e pela Uranus2, Plural Promoções e Leiaute 
Propaganda na área de orçamento de produção. Já realizou trabalhos para 
os clientes das principais agências de publicidade de Salvador (Publimex 
e Uranus2), além de Bahiatursa, Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, 
Hemoba e Universidade Católica do Salvador Está na SLA desde 2008. 

Poliana de Souza Pereira 
Assistente de Produção de RTVC 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, 
pela Universidade Católica do Salvador - UCSal (2008). Tem curso de Roteiro e 
Direção no Cinema e na TV, com orientação de Rubens Shinkai pela Faculdade 
Hélio Rocha (2008). Iniciou sua carreira em 2009, na SLA Propaganda, onde foi 
estagiária e depois assistente de produção, realizando trabalhos para todos os 
clientes da agência na area de RTVC e Internet. 

PRODUÇÃO 

Karla Mattos Karr 
Gerente de Produção 
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Janice Cardoso do Nascimento 
Assistente de Produção TCE/GEPRO 
Ensino médio completo, curso de informática básica, sempre atuei em escritório, P G 1 

onde domino toda rotina, atendimento a clientes por telefone e presencial; e a 
cerca de 3 anos vim a ter experiência em agencias de propaganda, trabalhei 
aqui na SLA em 2008 no setor financeiro, (Função de Assistente Financeiro) 
em 2009,na agencia Única em 2010 no Setor Produção (Função: Assistente de 
Produção)Retornei para SLA para o setor de produção, na função de Assistente 
de Produção 01/02/2011. 

REVISÃO 

Miracy Menezes Saldanha 
Revisora 
Especializada em Radialismo e Publicidade pela Fundação Visconde de 
Cairu (1984). Tem Mestrado em Lingüística pela Universidade Federal da Bahia -
UFBA (incompleto), Licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia 
- UFBA (1980) e Licenciatura em Letras Vernáculas com Inglês pela Universidade 
Católica do Salvador - UCSal (1977). Iniciou sua carreira em 1978, no jornal 
ATarde, como revisora e redatora. Teve passagens pela D&E Publicidade, Propeg 
Bahia, DS2000 e Publivendas, atendendo a clientes como Copene (Braskem), 
Governo do Estado da Bahia, Bahiatursa, Coelba, Cremeb, Sebrae, Shopping 
Iguatemi e Insinuante. Está na SLA desde 2003, onde tem revisado todos os 
tipos de textos para todos os clientes da agência. 

Cassio Antonio Leite dos Santos 
Revisor 
Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador - UCSal (1988). 
Tem Bacharelado incompleto em Letras Vernáculas pela Universidade Federal 
da Bahia - UFBA. Iniciou a carreira profissional no jornal Tribuna da Bahia, em 
1989, como revisor. Também atuou com revisor e redator no jornal Informe do 
Empresário e como revisor na Pejota Propaganda e Objectiva Comunicação, 
trabalhando para clientes como Embratur, Infraero e Governo do Estado da 
Bahia. Está na SLA desde 2006, onde tem revisado todos os tipos de textos para 
todos os clientes da agência. 
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Graduada em Desenho e Plástica - UFBA 
(1991). Iniciou sua carreira profissional como 
assistente de estúdio na SLA Propaganda, em 
1995, exercendo em seguida a função de arte-
finalista. Trabalhou na Publivendas Comunicação 
(atual Morya Comunicação), Pamdesign e na 
Idéia 3 Comunicação, onde também atuou como 
programadora visual. Realizou trabalhos para 
clientes como Extra Hipermercados, Sebrae, 
Bompreço/Hiperbompreço, Maxitel (atual TIM), 

Copene (atual Braskem), Rede Bahia, Secretarias do Governo do Estado da 
Bahia, Sistema FIEB, O Boticário, Iguatemi, CDL, Costa Andrade, OAS, Gafisa, 
Nexcom, Perini e PMDB (Núcleo Político). Atualmente, é chefe de estúdio da 
SLA Propaganda. 

Mauro Carvalho Facciolla 
Arte-finalista 
Formado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, 
pela Universidade Salvador - UNIFACS (2009). Começou a carreira em 2008 
como diretor de arte, na BN54 Interativa (BA). No começo de 2009, foi contratado 
como arte-finalista, pela SLA Propaganda, onde encontra-se atualmente. 

Ademir Lima Mascarenhas 
Arte-finalista 
Tem nível Médio Completo, concluído no Colégio Manoel Novais (2004) Iniciou 
suas atividades Profissionais, em 1994 na Pejota Propaganda LTDA, como 
Laboratorista e em 2000 tornou-se assistente de estúdio. Teve passagem pela 
Engenhonovo Publicidade, Factor Comunicação e Duda Propaganda. Em 2006 
veio para a SLA como assistente de arte, onde realizou trabalhos para todos os 
clientes da agência. Atualmente é arte-finalista na matriz em Salvador. 

Kênia Santana 
Chefe de Estúdio 



MÍDIA 
TCE/GEPRO 

Carina Spínola P3 -|g5 
Gerente de Mídia 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação 
em Publicidade e Propaganda pela Faculdade 
Hélio Rocha (2006). Iniciou sua carreira em 1998, 
na Mago Publicidade, passando pela Ecxus 
Comunicação, Objectiva Comunicação, OCP -
Organização em Comunicação e Propaganda 
e pela Morya, tendo atendido clientes como o 
Bompreço I Wal-Mart, Cyrela Andrade Mendonça, 
Salvador Shopping, Governo da Bahia, FIAT 
Nordeste, Cerveja Bossa Nova, Prefeitura 

Municipal de Salvador e Festival de Verão Salvador. Está na SLA desde 2009. 

Maria Suely Leopoldina de Castro 
Supervisora de Mídia 
Tem formação em Magistério pelo Colégio Sacramentinas (1979). Iniciou 
a carreira em 1983, na agência D&E Publicidade, como assistente de Mídia. 
Teve passagens pela Factory Comunicação, onde adquiriu larga experiência 
no planejamento e execução de mídia do segmento de varejo e também pela 
Engenhovo Publicidade, onde foi executiva de Mídia, atuando junto á conta do 
programa para rádio do Governo do Estado da Bahia, planejamento, programação 
e execução de mídia da publicidade legaf de diversas secretarias de estado, 
até fevereiro de 2000, quando veio para a SLA, onde cuida prioritariamente da 
execução de mídia. 

Tais Vasques Freitas 
Executiva de Mídia 
Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda pela Universidade Salvador - UNIFACS (2009). Iniciou suas 
atividades profissionais em 2005, como assistente de Atendimento na Objectiva 
Comunicação, passando pela Morya Comunicação e Propaganda, onde 
atendeu a contas como Bompreço/Walmart e Salvador Shopping. No Jornal A 
Tarde, trabalhou .como analista de marketing de pesquisa. De volta à Objectiva 
Comunicação, atuou como executiva de Mídia, cargo que ocupa hoje na equipe 
da SLA Propaganda. 



Fernanda Fontenele Oliveira 
Assistente de Mídia 
Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Tiradentes - UNIT (2005). Iniciou suas atividades profissionais 
em 2006, como auxiliar administrativa na Construtora Queiroz Galvão, em 
Sergipe, e integra a equipe da SLA Propaganda desde 2007, onde passou pela 
Produção na filial Aracaju e hoje é assistente de mídia na matriz, em Salvador 

Adriana Cunha dos Santos 
Assistente de Mídia 
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
(2007). Começou a carreira profissional em 2008, na SLA Propaganda, exercendo 
prioritariamente o checking do departamento de Mídia. Como assistente, já 
realizou trabalhos para os clientes Claro, UNIFACS - Universidade Salvador e 
Bahia Mineração. 

ADMINISTRATIVO 

Soraia Luz Sobrinho 
Gerente Administrativa 
Formação superior incompleta em Administração de Empresas, pela Faculdade 
Dom Pedro II (em curso). Iniciou sua carreira em 1986, como assistente 
administrativa, no Hospital da Sagrada Família. Em 1995, ingressou na SLA 
Propaganda, no departamento Financeiro, e hoje ocupa a Gerência Administrativa. 

Rômulo Silva de Oliveira 
Assistente Administrativo/Financeiro 
Nível médio completo, pelo Centro de Ensino Juscelino Kubitschek-JK (2003). 
Começou a carneira em 2003, na área financeira do Ministério da Saúde. Em 
2010, passa a integrar o quadro da SLA Propaganda em Brasília-DF, cuidando 
das áreas Administrativa e Financeira. 
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INSTALAÇÕES, INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS QUE SERÃO 
COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

TCE/GEPRO 

PG. 167 
Os gestores desta empresa entendem que a infraestrutura interfere diretamente 
na qualidade e agilidade dos serviços a serem prestados. Portanto, os 
investimentos são contínuos e ininterruptos, buscando atualização tecnológica e 
funcionalidade operacional. 

A matriz, em Salvador - BA, na Rua Macapá, n° 313, Ondina, está instalada 
em uma casa com 02 pavimentos e 456 m2 de área total, onde os ambientes 
foram projetados para um melhor aproveitamento e otimização do fluxo de 
informações. Com móveis modernos e funcionais, atendendo aos anseios 
estéticos e ergonométricos, dispomos de um ambiente de trabalho agradável e 
confortável para o desenvolvimento das atividades diárias. 
A SLA Propaganda conta ainda com três filiais nos endereços: Brasília - DF - Setor de 
Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 25, salas 329 e 330, Edifício Centro Empresarial 
Barão de Mauá - SIG. Fortaleza - CE - Av. Desembargador Moreira, 2.120, saias 
402 e 403. Edifício Equatorial Trade Center - Aldeota. Aracaju - SE - Av. Deputado 
Silvio Teixeira, 1.300, Edifício Centro Empresarial Carlos Cunha, Jardins. 



um software da CA. Na matriz, a área operacional (Atendimento, Mídia, 
Planejamento, Produção e Administrativo-Financeiro), dispomos de 43 (quarenta 
e três) desktops, 04 (quatro) notebooks e 07 (sete) impressoras, sendo 06 (seis) HP 
laser/et, uma Xerox Phaser 7760 laser de alta definição, que imprime no formato 
A3, além de 03 (três) scanners. Na criação/estúdio, temos 05 (cinco) desktops 
para os redatores (PCs) e 10 (dez) Macintosh Apple, sendo 05 (cinco) iMacs, 02 
(dois) Mac Pro e 03 (três) Mac Mini para direção de arte e finalização. Todos os 
equipamentos acima relacionados encontram-se atualizados tecnologicamente. 
O parque de Informática está integrado em rede no ambiente do Windows 2003 
Server, permitindo que todas as áreas compartilhem informações relevantes. 
Operacionalmente, utiizamos o Sistema Pubfimanager (desenvolvido especificamente 
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A rede de Informática na matriz é gerenciada por 03 (três) servidores 
Dell PowerEdge T300 para o processamento de dados, sendo um 
exclusivo para arquivos, outro para e-mail e um terceiro para o Sistema 
Publimanager. Além disso, temos 01 (um) Appiiance Sonicwall para gerenciar 
a segurança e a performance do tráfego de internet, 01 (um) Appiiance Blue 
Coat para controle de conteúdo e 01 (uma) unidade de back-up gerenciada por 



para agências de publicidade e propaganda), que possibilita um gerenciamento 
dos serviços demandados, além do acompanhamento on-line de todos os 
departamentos, quer estejam na matriz ou nas filiais. A integração dessas 
informações forma um banco de dados completo, com o histórico do cliente. 
Para acesso à internet, a matriz conta com um link dedicado da GVTf de 
05 (cinco) megabits, em fibra ótica, que permite a transmissão de dados e 
imagens com alta velocidade, gerando um ganho significativo em eficiência e 
eficácia na comunicação entre Agência-Cliente-Velcuíos-Fornecedores. 
Ainda contamos com o serviço de FTP. O FTP - File Transfer Protocol ou 
protocolo de transferência de arquivos é uma forma bastante rápida e versátil 
de transferir arquivos, sendo uma das mais usadas na internet. Essa ferramenta 
permite a transferência de arquivos maiores, que não são possíveis de enviar 
por e-mail, quer seja para os clientes, veículos ou fornecedores da agência. 
A SLA também dispõe de um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos 
(GED), chamado SimplesDoc Desktop. Como o próprio nome diz, o sistema, de 
fácil operação, possibilita o acesso à informações e documentos de forma ágii e 
eficiente. Na SLA, foi desenvolvida uma aplicação especifica para campanhas 
publicitárias, de forma que a SLA consegue reunir as informações, incluindo 
arquivos de imagem, áudio e vídeo, em uma única plataforma. Dessa forma, se 
tem acesso à ficha técnica das peças contendo informações detalhadas, como 
Produto/Serviço, Título Criativo, Principais Veículos, Período de Veiculação e o 
nome de todos os profissionais envolvidos na agência e no cliente, facilitando 
o acesso a todo histórico do cliente dentro da agência e proporcionando mais 
agilidade no atendimento. 
Esta estrutura estará a disposição do contrato durante todo o período de 
atendimento á conta, agregando itens de acordo com a necessidade e demanda 
de novos serviços. 

691- Od 
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SíSTEMATICA DE ATENDIMENTO 
TCT/GEPRO 

Aagêndatemcomodiferencialopensamentoestratégicodesenvolvidoemequipt 
buscando soluções criativas para os problemas identificados. Compromisst 
com o resultado, agilidade e dinamismo, assim é o serviço oferecido. A agência 
entende que os seus negócios são como uma extensão do negócio do cliente, 
zelando pela confiança, transparência, idoneidade e ética que devem reger a 
relação. 

A proposta de trabalho envolve os recursos humanos disponíveis na estrutura 
da agência para atendimento aos setores e gestores indicados pelo cliente, 
efetuados sob a coordenação do diretor de conta, que acionará os departamentos 
competentes para o cumprimento das solicitações. 
A equipe que atenderá ao contrato estará disponivel para viagens, não somente 
os profissionais de Atendimento, como também dos demais setores envolvidos, 
quando suas atuações junto à execução ou operação de determinado serviço 
proposto se fizerem necessárias. Além da equipe de Atendimento, a agência conta 



com o apoio dos profissionais das áreas de Planejamento, Criação, Produção e 
Mídia que, mais do que a execução e acompanhamento de materiais, exercem 
o contrate de veiculação das peças publicitárias e das demais ferramentas 
de comunicação. A solução proposta pela agência será sempre adequada ao 
problema em questão, variando entre as diversas ferramentas de comunicação 
disponíveis. O atendimento de uma conta publicitária pressupõe uma metodologia 
operacional. Assim, propomos o estabelecimento da seguinte rotina de ações: 

Dia a Dia 
O Atendimento fará a interface da agência com o cliente. Produzirá relatórios 
de cada visita ao cliente e os briefings internos para o Planejamento, Criação, 
Produção e Mídia. No início de cada semana, submeterá ao cliente pauta de 
assuntos, follow-up e pendências. Caberá ao Atendimento municiar, tanto a 
agência - Planejamento, Criação, Mídia e Produção - quanto o próprio cliente, 
com informações e controle de cronogramas. 

Briefing e Apresentação 
As reuniões de briefing e apresentação de campanhas poderão contar, quando 
solicitado ou necessário, com a participação do staff de diretores da agência, 
assim como: Criação, Planejamento, Mídia, Produção Gráfica e Produção 
Eletrônica - RTVC. 

Produção 
A agência orça e acompanha a produção de peças e campanhas. A produção 
gráfica é acompanhada pelo diretor de arte e peio produtor gráfico em todas as 
suas etapas. Pré-testes de atores, projetos de cenários, guarda-roupa e efeitos 
especiais são submetidos à aprovação do cliente. Assim como foto e reprints de 
anúncios. O orçamento éfeito sempre com três fornecedores, sendo apresentado 
o menor custo para o cliente com o comparativo dos demais concorrentes. O rol 
de fornecedores é constantemente atualizado para que a empresa acompanhe 
as novas tecnologias do setor de produção gráfica e eletrônica. 

Mídia e Planejamento 
A informação é uma ferramenta imprescindível ao desenvolvimento do nosso 
trabalho. Por isso, a agência investe, permanentemente, em pesquisas e 
obtenção de uma grande variedade de informações, colocando tudo à disposição 
do contrato, sem nenhum ônus adicional. Para tanto, faz aquisição periódica dos 
principais anuáríos de Criação, Mídia e Fornecedores, como o Mídia Dados, que 
edita pesquisas específicas de mercado, faz a manutenção e a atualização de 
um banco de dados, continuamente alimentado com pesquisas divulgadas na 
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imprensa, com dados econômicos, comportamento do consumidor e estatísticas. 
Conta, ainda, com uma biblioteca, com os mais importantes titulos, com temas 
relacionados a Marketing, Comunicação e Publicidade. Também assina diversas 
revistas e periódicos, além das softwares de pesquisa descritos no próximo 
capitulo dessa proposta. 

A Mídia orça, planeja, autoriza, controla e checa todas as autorizações praça a 
praça: página, colocação, dia, horário, break e posição, sèmpre de acordo com 
o que foi autorizado pelo cliente. As estratégias são montadas com o objetivo de 
obter os melhores resultados para o cliente. Além disso, estamos sempre atentos 
aos aspectos diferenciais de projetos que podem ser propostos pelos veículos 
ou desenvolvidos em conjunto pelo veículo-agência, para atender a demandas 
especificas dos clientes. 

Procedimentos Operacionais 
Todas as autorizações de produção e veiculação serão prévias, formais e 
com siiporte de, no mínimo, três orçamentos de concorrência, quando tratar-
se de trabalhos que envolvam' fornecedores externos à agência. As reuniões 
de trabalho serão documentadas por relatórios de visita emitidos e controlados 
pelos gestores da conta até 24 horas após cada reunião. 

\ 

A contratação de fornecedores, veículos e demais prestadores de serviços 
necessários à execução dos trabalhos propostos dar-se-á após autorização 
previamente e formalmente aprovada pelo cliente, com a adoção de critérios 
que possam garantir o melhor custo x benefício e a otimização dos recursos 
disponibilizados. 

Em situações de normalidade, a agência executará os trabalhos solicitados 
dentro dos seguintes prazos: 
Criação de peças avulsas e/ou vinculadas â campanha institucional: 
Cartaz A3: até 02<dois) dias úteis. 
Folder A4: até 02 (dois) dias úteis. 
Panfleto A5: até 02 (dois) dias úteis. 
Cartilha ilustrada com 24 páginas:-até 1ÍJ (dez) dias úteis. 
Outdoor até 02 (dois) dias úteis. 
Busdoon até 02 (dois) dias úteis. 
Spot de 30": até 02 (dois) dias úteis. 
Jingle para Rádio de 30": até 05 (cinco) dias úteis. 
VT de 30": até 03 (três) dias úteis. 
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SLA PROPAGANDA LTDA 
Riu Macapá, 313 
4 01/CM 60 SALVADOR-BA 
FONE (71)3339<850Q FAX (71)3339-8501 
CNPJ: 4 0.653.725/0 DOM 9 
Inscr. Estadual; ISENTO Inser. Municipal: Q7S.5d200l.fl5 

orçamento 

OC 28379 
DATA: 22/11/2013 

TGÈ/GEP*0 

Pü. 

Cliente: DEFENSORIA PUBUCA 
Campanha: INSTITUCIONAL 

Produto; DEFENSORIA PÚBLICA 
Espado: FOTOS 

Titulo: Foto Dr - Vitória 
Acabamento: 

Pz.Entroga: 02 DIAS ÚTEIS 

CNPJ; 
PIT: 

Mulo: 
Formato: 

Coros; 

07.778.585/0001-14 
DP-0046/13 
FOTOGRAFO 
EM ALTA 

Validado: 05 dias 

ESPECIFICAÇÕES 
Custa rotorenio á Produção do OS (cinco) FOTOS, om estúdio* do 01 (uma) motído, Dr,A Vitória. Dofensoro Público Gorai. 

MODELO: 01 (UMA) DEFENSORA PÚBLICA GERAL. 
PRODUÇÃO: MAOUIAGEM E CABELO. 
MODA: POR CONTA DO CLIENTE. 

PEÇAS: GRÁFICAS, ELETRÔNICAS E INTERNET. 
PERÍODO:^ ANO. 
PRAÇA; BAHIA. 

Obs.: Não oslâ incluso: TrotamQníò/Monlogom/Recorto. 
Modolo o Modo fomocldos pelo Cltonte. , 

OUTROS FORNECEDORES: 
Álvaro Vlllola: RS B.850.00 
Pedro Accloly: R$5.357.14 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
ProduçGo da Fotos SAULO KAINUMA 

C U S T O S F I X O S 
QTO CONDIÇÕES 

5 30DD 
Subtotat Sorvtços Tarcolros 
Honorários (7,00 7„) 
Totni Gorai Custos Fixos 

VALOR 
3.650.00 
3.650,00 

255,50 
3.905,50 

<t~> 

j 

<s 
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Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

OC 31140 - Reutilização de Foto 

Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com. br> 24 de novembro de 2015 19:33 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

Cc: Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.bf>, Rafael Guimaraes Queiroz <rafael.queiroz@defensoria.ba.gov.bn> 

Vanda, 

27/11/2015 

n 
Defensoria Pública 

B A H I A 

Sobre a OC 31140, da reutilização de Foto, segue histórico: 

Em 22/11/13 foi produzida uma foto cujos direitos eram válidos por 1 ano (OC 28379 - R$ 3.650,50). 

^ ^ Essa foto venceu e a Defensoria quis reutilizar em 10/02/15, sendo necessário pagar pelos direitos do fotógrafo, 
conforme legislação de Direitos Autorais em vigor. 

A reutilização ficou abaixo de 50% do valor inicialmente pago. A OC de reutilização é a 31140 R$ 1.605,00. 

Se precisar de mais alguma informação estamos à disposição. Beijos. 

https://m ai I.google. ccm/mail/u/Q/?^ 1/1 

mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:anaina@slapropaganda.com
mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:ascom@defensoria.ba.gov.bf
mailto:rafael.queiroz@defensoria.ba.gov.bn
https://m
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Balanço do Carnaval: 48 casos foram atendidos desde o início do plantão 
Compartilhar {""õ~j 

14/02/2015 21:41 - última atualização: 18/03/2015 11:25 

Por Asoom 

Galeria de Fotos 

Das 15h de quinta-feira, (12), até o meio dia de hoje, (14), a Defensoria Pública da Bahia registrou 48 atendimentos nas áreas penal e não penai. Foram 29 casos 
envolvendo crimes com prisões em flagrantes, cinco relacionados à área cível e 14 pedidos de medidas protetrvas. 

P E N A L 

Na área Penal, 21 ocorrências estavam ligadas a crimes contra o patrimônio, (como roubos e furtos), quatro registradas como crimes com violência, dois flagrantes de 
crimes contra a vida e dois casos classificados como outros crimes. 

Entre os casos atendidos pela DPE, o maior número de ocorrências foi registrado fora dos circuitos oficiais do carnaval -16, dos 29, diferente do ano passado, quando 
a maior parte dos crimes ocorreu no Campo Grande, Barra-Ondina e Pelourinho. Os roubos representam aproximadamente 34% do total dos crimes cometidos -10 
casos, seguido por furtos • oito, tráfico de drogas - quatro, porte ilegal de armas e homicídios - ambos com dote casos. Outros tipos de crimes somam sete 
atendimentos. 

As medidas adotadas pela Instituição na defesa dos assistidos dividem-se em: pedidos de liberdade provisória sem fiança • 21, pedidos de dispensa de fiança • sete, 

ifeerdade provisória com fiança • trás, relaxamento de prisão * dois, revogação de preventiva e medida inominada somam seis requerimentos. 

N Ã O P E N A L 

Já entre os atendimentos feitos pelo núcleo não penal, parte dos casos envolveram a área de saúde. São medidas como, por exemplo, Ações de Obrigação de Fazer 
contra o estado, para garantir o atendimento médico de pessoas que nâo conseguem irrtemamento ou transferências para unidades hospitalares. Até o meio dia de 
hoje, foram cinco no total. 

As atividades itinerantes nos circuitos, abrigos, conselhos tutelares e outros lugares foram responsáveis pela notificação de 14 pedidos de medidas protetlvas, em 
razão de crianças ou adolescentes encontrados em situação de abandono, violência e trabalho infantil. 

PLANTÃO - O plantão da Defensoria ocorrerá até quarta-feira às 15h de quarta-feira de cinzas (18). Já a atuação de recebimento de flagrantes continuará em 
funcionamento 24h. O atendimento fixo da Defensoria é feito na unidade do Caneta, localizado à Rua Pedro Lessa, n° 123. Diariamente, a Defensoria participará, 
ainda, das reuniões de avaliação realizadas pelo Comando da PM durante o Carnaval. 

Pessoas que quiserem denunciar situações de violação de direitos durante o carnaval podem ligar para os telefones do plantão da Defensoria: 3117-6917 e 3117-6918. 

SERVIÇO: 

O QUÊ: PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL; 
PERÍODO: DE 12/02 A 18/02; 
HORÁRIO: DAS 9h ÀS 21 h e DAS 9h ÀS 15h (18/02); 
ONDE: RUA PEDRO LESSA, N° 123, CANELA. 

Oetonaorta Pública do Estado- Avenida UBases Gutmflrôes. iV 3.386. Edf. UiÜCab Empresária! CEP - 41.219-400, Sussuarana, SaívadorfBahla 
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Cresce o número de Autos de Prisão em Flagrante recebidos pela DPE 
C o m p a r t i l h a r { " o ] 

15/02/2015 14:09 • úRima atualização: 18/03/2015 11:24 

Por ASCOM 

O plantão da Defensoria tem registrado um aumento no número de Autos de Prisão em Flagrante recebidos pela 

Instituição. Das 15h de quinta-feira até o meio dia de hoje (15), 67 APFs foram contabilizados. Apenas na manhS 

deste domingo, o número chegou a 26, mesma quantidade registrada durante todo o sábado. Na sexta-feira 

foram 14, contra um recepcionado na quinta-feira. < 

Dos casos já analisados 6 distribuídos aos defensores púbfloos de plantão, 13 dizem respeito a roubos (31,7%), 

nove furtos (22%}, seis casos envolvem tráfico de drogas (14,6%) e dois homicídios (4,9%). Outros casos somam 

nove registros (22%). 

Pela lei, todo Auto de Prisão em Flagrante onde o preso não constituir advogado deverá ser encaminhado no 

prazo de 24h à Defensoria Pública. "Os autos chegam á DPE, são registrados e encaminhados para análise do 

defensor público. Para o plantão do carnaval montamos equipes formadas por até cinco defensores públicos, 

responsáveis pela avaliação da legalidade e necessidade da prisão. Após a verificação de cada caso, medidas 

cabíveis são adotadas perante o juiz do 1® grau ou, se necessário, junto ao Tribunal de Justiça. Os defensores 

públicos realizam ainda atendimento aos familiares de presos para obtenção de documentos e informações que 

Irão ajudar no andamento das medidas", esclarece o subcoordenador da Especializa do Crime e Execução Penal, 

Alessandra Moura. 

Das medidas adotadas pela Defensoria Pública, além do relaxamento de prisão e pedido de Habeas Corpus, boa parte delas refere-se ao pedido de liberdade 

provisória sem fiança, já que muitas vezes os familiares do custodiado não possuem condições de pagar o valor arbitrado pelo (telegado ou juiz como fiança. 

E N T E N D E N D O C A D A M E D I D A 

De acordo com Cynara Fernandes, o pedido de liberdade provisória é adotado quando a Defensoria entende que a prisão, multo embora seja 'legai*, não reúne os 

requisitos para prisão preventiva trazidos na lei processual. Da mesma forma, com o advento das leis das cautelares, também é requerida Iberdade provisória por 

entender que a prisão é a última raf» que o magistrado adota, Já que o juiz possui um leque de medidas alternativas â prisão, devendo resguardá-la para casos 

graves, quando há uma ameaça à ordem pública. 

Já o relaxamento de prisão é adotado quando, ao se analisar o auto de flagrante, verifica-se que há um constrangimento ilegal, ou seja, a prisão está em 

descontormidade com a lei penai. 

O Habeas Corpus è utilizado quando o juiz mantém uma prisão cairtetar Indevida com evidente constrangimento Ilegal para o preso. 

Além dos casos recepcionados na sede do plantão, no Canela, o trabalho da Defensoria inclui ainda a análise da situação das principais delegacias e unidades de 

custódia localizadas dentro e fora dos circuitos. Em visita realizada à 1* DT dos Barris, na tarde de ontem, por exemplo, não foi constatada situação de superlotação. A 

visita serviu ainda para que os defensores públicos prestassem atendimento a 13 custodiados na unidade, l ri formando a alguns deles das providências legais adotadas 

em seus respectivos casos. 

PLANTÃO - O plantão da Defensoria ocorrerá até às I5h da quarta-feira de cinzas (18). Jâ a atuação de reoebimento de flagrantes continuará em funcionamento 24h. 

O atendimento fixo da Defensoria è feito na unidade do Canela, localizado à Rua Pedro Lessa, n° 123. Diariamente, a Defensoria participará, ainda, das reuniões de 

avaliação realizadas pelo Comando da PM durante o Carnaval. 

Pessoas que quiserem denunciar situações de violação de direitos durante o carnaval, ilegalidades, ou precisarem de assistência jurídica, podem Ugar para os 

telefones do plantão da Defensoria: 3117-6917 e 3117-6918. 

SERVIÇO: 

O QUÊ; PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL; 

PERÍODO: DE 12/02 A 18/02; 

HORÁRIO: DAS 9h ÀS 21 h e DAS 9h AS 15h (18/02); 

ONDE: RUA PEDRO LESSA, N" 123, CANELA. 

Doteniorto PúMtea do Estado - AienkJalüssosOUrrerSes. rf 3.386, Edf. MuttiCab Empresarial CEP - 41.219-400, Sussuarana, Satvadoi/Bahla 
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Defensoria Pública divulga balanço do Plantão de Carnaval 2015 
Compartilhar {T] 

20/02/2015 15:34 • última atualizaçflo: 16/03/2015 11:23 
Por ASCOM 

Galeria de Foi os 

A Defensoria Pública da Bahia divulgou o balanço do Plantio de Carnaval 2015, com sede no Canela. A atuação institucional foi apresentada peto coordenador das 
Defensorias Públicas Especializadas, Alan Roque de Araújo, com os números finais dos atendimentos e procedimentos realizados no período. Os dados referem-se às 
áreas, penal, com 169, e a não penal, que registrou 157 atendimentos. No total, nas duas áreas foram contabilizados 326 atendimentos, um crescimento de 76,21%, 
com relação ao Plantão de Carnaval em 2014. 

Das 15 h de quinta-feira, 12, até âs 15 h da quarta-leira, 18, na Escola Superior da Defensoria Publica (ESDEP), 169 flagrantes foram encaminhados aos defensores 
que atuam na subcoordenação da Especializada de Crime e Execução Penal. Deste total, foram registradas 45 ocorrências de roubo, 40 de fuito, 31 de tráfico de 
drogas, além de quatro homicídios, nove casos de porte ilegal de arma e 40 ocorrências na rubrica de outros tipos de crimes. 

Em termos comparativos, houve um aumento de 13,42% no número de flagrantes, em relação a 2014, quando foram registradas 149 ocorrências. Vale ressaltar que os 
dados são relativos aos delitos cometidos dentro (109) e fora da área dos circuitos (60). O circuito Dodô (Barra-Ondina) registrou 72 casos, 20% a mais que 2014, No 
Osmar (Campo Grande), foram 32 contra 41, no ano passado. Redução de 26,12%. No Pelourinho (circuito Batatinha) foram apenas cinco ocorrências. 

Além dos atendimentos no Canela, equipes itinerantes. formadas por defensores púbiioos, visitaram postos policiais, Centrais de Flagrantes e delegacias, como a 1* 
Delegacia Territorial (DT), no Barris, para onde foi conduzida a maioria dos custodiados. A atuação dos defensores, na área penal, visa, num primeiro momento, 
verificar as condições de custódia dos presos e das carceragens, como também os procedimentos legais para o flagrante e a detenção. Vários pedidos de habeas 
corpus (HCjl foram encaminhados ao plantão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). No entanto, até o final do plantão nenhum HC havia sido concedido pelo TJ. 

O Núcleo Não Penal reúne defensores que atuam nas Especializadas da Infância e Juventude, Direitos Humanos, Família, Curadoria, Cível e Fazenda Pública. No 
total, foram registrados 157 atendimentos, Um crescimento de 436% com relação ao carnaval de 2014. Os casos mais urgentes são na área de saúde, geralmente 
ações de obrigação de fazer, a fim de garantir atendimento médico ou internação em unidades hospitalares. Também são realizadas visitas a instituições de 
abrigamerrto, de crianças e adolescentes, oomo de idosos. 

A Defensoria emprega um sistema de contagem de dados dos atendimentos, por meio de um programa criado especialmente para o carnaval. A mudança garantiu 
mais agilidade e confiabilidade no cômputo das informações relacionadas à atuação dos defensores, assim como permite análises comparativas sobre os fatos. Pelo 
relatório, podem ser verificadas a natureza e a quantidades dos casos atendidos, as ações empreendidas peta Instituição, o defensor que acompanhou o caso em suas 
diferentes etapas, bem como os procedimentos adotados pela Justiça em resposta às demandas apresentadas. 

Avaliação 

De acordo com o coordenador do plantão da Defensoria Pública, Alan Roque de Araújo, a atuação da Instituição, além do reconhecimento de sua importância 

fundamental na defesa dos direitos das pessoas hipossuficientes, isto é, aquelas sem recursos para constituir um advogado, vem se ampliando a cada ano, não 

apenas no sentido quantitativo, como também qualitativo. 

'Evidentemente que não podemos agir de forma preventiva, mas podemos garantir, com a presença permanente dos nossos defensores, os direitos fundamentais 
dessas pessoas, reduzindo, de forma significativa, ações arbitrárias ou de violência policial, no caso da área penal. Na área não penal, nossa atuação também tem se 
mostrado imprescindível neste período, considerando-se a urgência dos casos de atendimento que nos chegam. O trabalho da Defensoria no Plantão do Carnaval já 
está Incorporado, de forma destacada, à atuação das instituições que foimam o sistema de Justiça da Bahia", disse Alan Roque. 

Na avaliação dos defensores que atuaram no carnaval, o trabalho das equipes itinerantes, tanto na área penal como na não penal, visitando instituições e tomando 
conhecimento dos fatos diretamente, tem propiciado um resultado bastante positivo, principalmente no que diz respeito à intbSçSo de atos arbitrários, como também da 
Intervenção Imediata da Instituição nas demandas que são de sua competência legal. 

'Nossa presença constante, permanente, durante os dias de carnaval, principalmente as visitas aos postos policiais e delegacias pode ser o Início de uma nova cultura, 
de maior respeito aos direitos humanos, no estrito cumprimento da lei, com a conseqüente redução da violência, principalmente a Institucional. Creio que estamos 
avançando a cada ano', comenta o subdefensor geral, Renato Amaral Elias. 
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(12/02) (13/02) (14/02) (15/02) (16/02) (17/02) (18/02) 

09h às 15h - 07 (sete) 
vagas 

07 (nove) 
vagas 

09 (nove) 
vagas 

09(nove) 
vagas 

07 (sete) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

15h às 21h 03 (três) 
vagas 

07 (sete) 
vagas 

07 (nove) 
vagas 

09(nove) 
vagas 

09 (nove) 
vagas 

07 (sete) 
vagas 

-

Total: 84 

ATUAÇÃO NÃO PENAL 

HORÁRIO QUINTA 
(27/02) 

SEXTA 
(28/02) 

SÁBADO 
(1*703) 

DOMINGO 
(02/03) 

SEGUNDA 
(03/03) 

TERÇA 
(04/03) 

QUARTA 
(05/03) 

09h às 15h - 05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

15h às 21 h 05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

-

Total: €0 

* Quantitativo final: 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) DEFENSORES PÚBLICOS. 

> QUANTITATIVO FINAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATUAÇÃO NO CARNAVAL 2015: 

ATUAÇÃO PENAL 

HORÁRIO QUINTA 
(12/02) 

SEXTA 
(13/02) 

SÁBADO 
(14/02) 

DOMINGO 
(15/02) 

SEGUNDA 
(16/02) 

TERÇA 
(17/02) 

QUARTA 
(18/02) 

09h às 15h 05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

15h às 21 h 04 
(quatro) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

05 (cinco) 
vagas 

-

Total: 59 

ATUAÇÃO NÃO PENAL 

HORÁRIO QUINTA 
(12/02) 

SEXTA 
(13/02) 

SÁBADO 
(14/02) 

DOMINGO 
(15/02) 

SEGUNDA 
(16/02) 

TERÇA 
(17/02) 

QUARTA 
(18/02) 

09h às 15h - 03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

15h às 21h 03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

03 (três) 
vagas 

-

Total: 36 

* Quantitativo final: 95 (NOVENTA E CINCO) SERVIDORES PÚBLICOS. 

r 
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COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahia, CEP -41.219-400. 

Telefone: (71) 3117-9028/ 9031 
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COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBUCAS ESPECIAUZADAS 

Salvador, 23 de fevereiro de 2015. 

Excelentíssima Senhora Doutora, 

Defensora Pública Geral 

Vitória Beltrão Bandeira 

Nesta, 

Senhora Defensora, 

Cumprirnentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência a presente proposta de Plano 

de Atuação da Defensoria Pública no Carnaval 2015, bem como o respectivo relatório quantitativo e 

qualitativo. 

Ressalte-se, por oportuno, que a referida minuta pautou-se na divisão da atuação em duas 

searas - Penal e Não Penal com o fito de melhor estruturar a ação da Instituição durante os festejos 

ora em comento. 

Cumpre asseverar, ainda, que o supracitado plano estratégico de atuação fora desenvolvido 

com enfoque na divisão das atividades em dois momentos distintos, quais sejam, os atos preparatórios 

e a atuação propriamente dita da Defensoria Pública durante o período compreendido entre os dias 12 

e 18 de fevereiro do corrente ano. 

Feitas as devidas considerações, segue, em anexo, o modelo efetivado sob a supervisão geral 

deste Coordenador Executivo e do Subdefensor Público -Geral no Carnaval 2015, ressaltando que o 

mesmo fora construído com fulcro na análise, adequação e compilação das propostas encaminhadas 

pelas Subcoordenadorias Especializadas envolvidas, bem como nas sugestões apresentadas e 

deliberadas em sede de reunião promovida com finalidade específica para tanto. 

Atenciosamente, 

Alan Roque Souza de Araújo 
Coordenador Executivo das Defensorias Públicas Especializadas 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386. Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahía, CEP - 41.219-400. 

Telefone: (71) 3117-9028/ 9031 



i ce iG 1 tf*0 

DEFENSORIA PÜBUCA p G ^ 
«Mm T 

Insti tuição essencial i Justiça 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

PROPOSTA DE PLANO DE ATUAÇÃO 

DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL 2015 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

Defensora Pública Geral 
Vitória Beltrão Bandeira 

Subdefensor Público Geral 
Renato Amaral Elias 

Coordenador Executivo das Defensorias Públicas Especializadas 
Alan Roque Souza de Araújo 

Sucoordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal 
Alessandra Moura 

Subcoordenador da Especializada do Idoso e Curadoria 
João Carlos Gavazza Martins 

Subcoordenador da Especializada Cível e de Fazenda Pública 
Elaina Borges de Sousa Rosas 

Subcoordenadora da Especializada da Infância e Juventude 
Mariana Salgado Tourinho Rosa 

Subcoordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos 
Bethânia Ferreira de Souza 
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COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

I. ATOS PREPARATÓRIOS PARA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL 

• ATUAÇÃO PENAL 

1) Expedição de Recomendações para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

1.1 Objetivo: Recomendar e solicitar ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia sobre a 

necessidade de funcionamento do Núcleo de Prisão em Flagrante durante o Carnaval de 2015, 

notadamente em razão do grande número de prisões que ocorrem neste período, acompanhado da 

possibilidade de abuso por parte do aparato de segurança pública, bem como para maior garantia dos 

direitos fundamentais do flagranteado. 

1.2 Período: Janeiro de 2015. 

1.3 Responsabilidade: Gabinete da Defensora Pública Geral, consoante determina a Lei 

Complementar 26/2006. 

2) Expedição de Recomendações e Orientações para a Secretaria de Segurança Pública e o 

Tribunal de Justiça. 

2.1 Objetivo 1: Informar e recomendar ao Secretário de Segurança Pública sobre o Plantão Criminal 

da Defensoria Pública Criminal, especialmente, a participação maciça de Defensores Públicos, 

visitando os postos policiais e o local onde a DPE receberá os APFs (Rua da Paz, Canela, salvo se o 

Tribunal de Justiça adotar a proposta inicial de funcionamento do Núcleo de Prisão em 

Flagrante - NPF). 

2.2 Objetivo 2: Recomendar ao Secretário de Segurança Pública que repasse aos delegados 

escalados para o Plantão do Carnaval 2015 sobre as prerrogativas do Defensores Públicos, assim 

como as diligências que serão realizadas pela equipe itinerante. 

2.3 Objetivo 3: Oficiar o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, apresentando a necessidade de 

intimação das decisões dos magistrados plantonistas do Carnaval 2015. 

2.4 Período: Janeiro de 2015. 

2.5 Responsabilidade: Gabinete da Defensora Pública Geral, consoante determina a Lei 

Complementar n°. 26/2006. 

2015 
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3) Criação de Hotsite e material impresso da Defensoria Pública para o Carnaval 2015. 

> O Hotsite e o material impresso devem conter as seguintes informações: Postos de 

atendimento, casos que serão atendidos no Carnaval e telefone do Plantão durante o Carnaval e 

após este. 

3.1 Objetivo: Proporcionar aos cidadãos acesso fácil e continuado às seguintes informações: 

atuação da Defensoria Pública no período do Carnaval e postos de atendimento. 

3.2 Locais de divulgação: Imprensa loca! e distribuição de material impresso nas delegacias e 

postos de lavratura dos APFs. 

3.3 Período: Inicio de Fevereiro de 2015. 

3.4 Responsabilidade: 

3.4.1 Redação de material: Coordenador da Capital, CMO, ASCOM e Subcoordenadores das 

Especializadas. 

3.4.2 Distribuição: Cerimonial da DPE. 

3.4.3 Elaboração de Hotsite: ASCOM e CMO. 

4) Construção de planilha eletrônica padrão para lançamento dos dados das prisões do Carnaval 

2015. 

> Justifica-se a criação de planilha eletrônica no SIGAD como forma de superar o amadorismo da 

catalogação dos dados nos períodos anteriores, bem como para evitar a perda dos dados, além de 

estimular o uso do SIGAD como ferramenta tecnológica para tal mister. 

4.1 Objetivo: Facilitar o acesso dos Defensores e Servidores aos dados dos assistidos flagranteados 

durante o período festivo. 

4.2 Período: Inicio de Fevereiro de 2015. 

4.3 Responsabilidade: CMO, Subcoordenação Criminal e Execução Penal com auxílio dos 

Defensores Públicos. 

5} Publicação de edital para habilitação dos Defensores Públicos que atuarão no Plantão Criminal 

do Carnaval de 2015. 

r 
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5.1 Objetivos: Otimizar o atendimento e participação dos Defensores Públicos durante o Plantão 

Criminal, evitando a concentração de trabalho em determinados Defensores e delimitação de número 

mínimo de peticionamento e/ou visitas técnicas nas delegacias e postos de atendimento. 

5.2 Requisitos para habilitação: Defensor Público da capital, com a ressalva da prioridade para 

os que participaram do Plantão Especial da Copa do Mundo constante da Portaria Nú 

407/2014, de 05 de junho de 2014. 

5.3 Período: Janeiro de 2015. 

5.4 Responsabilidade: Gabinete da Defensora Pública Geral. 

Confecção de camisas diferenciadas para os Defensores Públicos e exigência do portar 

documento de identificação. 

6.1 Objetivos: Sem nenhuma pretensão de diferenciar os Defensores Públicos dos Servidores em 

geral, a presente iniciativa tem lugar em razão do grupo de inspeção técnica nas delegacias e postos 

descentralizados exigir uma identificação mais clara do Defensor Publico, especialmente o criminal. 

Ressalte-se que esta proposta foi levantada por todos os Defensores Públicos que atuaram no grupo 

itínerante em 2011 e 2012, notadamente pela indagação feita por alguns delegados e agentes da 

polícia civil quanto à função desempenhada por eles na festa. 

> Com efeito, a confecção da camisa deverá constar a expressão "Defensor Público 

6.1 Período: Janeiro de 2015. 

6.2 Responsabilidade: ASCOM e Cerimonial. 
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1) Expedição de ofícios para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e para as 

Secretarias de Saúde do Estado e do Município. 

1.1 Objetivo: Contatar as Centrais de Regulação dos supracitados entes, noticiando sobre o 

funcionamento da Instituição em regime de Plantão. 

1.2 Período: Inicio de Fevereiro de 2015. 

1.3 Responsabilidade: Gabinete da Defensora Pública Geral. 

2) Expedição de Recomendações e Orientações para instituições e órgãos públicos e entidades 

privadas que participam do Carnaval. 

2.1 Objetivo: Orientar sobre as violações de Direitos Humanos verificadas em anos anteriores e 

recomendar atuação e desenvolvimento de atividades calcadas nos princípios e normas internacionais 

e pátrias de Direitos Humanos. As recomendações serão efetivadas em razão da observação de 

denúncias dos anos anteriores e denúncias apresentadas no ano de 2014, antes e durante o período 

de Carnaval. 

2.2 Período: Janeiro e Fevereiro de 2015. 

2.3 Responsabilidade: Subcoordenação da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos com 

auxílio dos Defensores Públicos. 

3) Criação de Hotsite da Defensoria Pública para o Carnaval 2015. 

> O Hotsite deve conter as seguintes informações: Postos de atendimento, casos que serão 

atendidos no Carnaval, identificação de direitos de grupos vulneráveis e exemplificaçâo dos casos 

de violação, formulários eletrônicos de denúncias de violações de direitos humanos, entre outras 

formas de comunicação com a população. 

3.1 Objetivo: Proporcionar aos cidadãos acesso fácil e continuado às seguintes informações: 

atuação da Defensoria Pública no período do Carnaval, documentos necessários para ingressar com 

medidas urgentes, direitos dos grupos vulneráveis, formas de realizar denúncias de violação de 

direitos humanos, estabelecer canal de comunicação com a população e possibilitar a recepção de 

denúncias de direitos humanos. 
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• ATUAÇÃO NÃO PENAL 
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COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

3.2 Período: 

3.2.1 Funcionamento: A partir do lançamento do Hotsite (sugestão: ate dia 10 de Fevereiro 2015) 

até período a ser analisado pela Administração Superior. 

3.2.2 Redação e coleta de informações: sugestão: 20 de janeiro de 2015. 

3.3 Responsabilidade: 

3.3.1 Redação e coleta de material: Coordenador da Capital e Subcoondenadores das 

Especializadas. 

3.3.2 EJaboração de formulário de denúncias de violação de Direitos Humanos: CMO e 

Subcoordenação de Direitos Humanos com auxílio de Defensores Públicos. 

3.3.3 Elaboração de Hotsite: ASCOM. 

4) Criação de formulário próprio do SIGAD para o Carnaval. 

> O relatório deverá conter especificamente as seguintes informações: data, hora, vítima, 

denunciado, grupo vulnerável afetado, descrição sumária do fato. 

> Os formulários devem ser disponibilizados ainda de forma impressa e por meio de planilha. 

4.1 Objetivo: Facilitar o acesso à Defensoria Pública, a realização, identificação e compilação de 

denúncias e otimizar o trabalho dos Defensores Públicos. 

4.2 Período: Final de janeiro de 2015. 

4.3 Responsabilidade: CMO, Subcoordenação de Direitos Humanos com auxílio dos Defensores 

Públicos. 

5} Construção de Relatório Padrão de atividades do Plantão de Direitos Humanos, realização de 

reunião com os Defensores Públicos que atuarão na área e criação de material eletrônico para 

ser utilizado como base para atuação dos Defensores Públicos em Direitos Humanos. 

5.1 Objetivos: Otimizar o atendimento e participação dos Defensores Públicos durante o Plantão de 

Direitos Humanos. 

5.2 Período: Inicio de Fevereiro de 2015. 

5.3 Responsabilidade: Subcoordenação de Direitos Humanos com auxílio de Defensores Públicos. 
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6) Estabelecer entendimento com a SEMUR para colaboração no combate às violações de Direitos 

Humanos e disponibilização de espaço no Observatório da Discriminação. 

> Colocação de servidor e material de informática para atuar, exclusivamente, no atendimento dos 

casos que devem ser encaminhados para Defensoria Pública com agendamento no SIGAD para 

ser disponibilizado para o assistido no momento do atendimento. 

6.1 Objetivo: Possibilitar o acesso à Defensoria Pública e um atendimento adequado e responsável 

ao cidadão vitima de violação de direitos humanos, garantindo continuidade da atuação da 

Defensoria Pública após o período do Carnaval e permitir o diálogo e a interação entre as 

Instituições garantidoras de Direitos Humanos. 

6.2 Período: Janeiro e Fevereiro de 2015. 

6.3 Responsabilidade: Gabinete, Coordenação Executiva e Subcoondenação de Direitos 

Humanos. 

6.4 Material a ser utilizado: Blocos, canetas, material explicativo da Defensoria Pública, papel, 

computador, acesso à internet, scanner, impressora e cartucho para impressora. 

> A quantidade de material deve ser disponibilizada considerando-se o número de postos de 

atendimentos instalados nos Observatórios. 

6.5 Servidores: Os Servidores devem fazer a escuta da denúncia e realizar o agendamento pelo 

SIGAD de atendimento com o Defensor Público. 

> O número de Servidores disponibilizados será compatível com o número de postos de 

atendimentos instalados nos Observatórios. 

II. ATUAÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CARNAVAL 2015 

• ATUAÇÃO PENAL 
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> Este momento do projeto estratégico de atuação no Carnaval 2015 compreenderá o trabalho dos 

Defensores e Servidores nos dias de Plantão. Para tanto, serão criados dois grupos de Defensores 

e Servidores, ressalvada a possibilidade de implantação de outro grupo para fazer frente às 

impugnações diversas e habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. 

II. 1 PRIMEIRO GRUPO: Defensores Itinerantes 

1) Realização de visitas técnicas, inspeções e acompanhamento de casos de violação de direitos 

fundamentais do acusado. 

1.1 Objetivo: Possibilitar a identificação e acompanhamento de casos de violação aos direitos 

fundamentais dos acusados em geral, flagranteados no Carnaval de 2015, especialmente colhendo 

dados para manter contato com os familiares ou responsáveis, bem assim transmitir as medidas 

tomadas pelo grupo de análise dos APFs. 

1.2 Período: Carnaval de 2015 (12 a 18 de Fevereiro 2015). 

1.3 Data e Horário: 

Sexta-feira 13/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Sábado 14/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às21h 

Domingo 15/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Segunda-feira 16/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Terça-feira 17/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às21h 

1.4 Abrangência: Circuito oficial (Osmar, Dodô e Batatinha) e Carnaval nos bairros (Periperi, 

Liberdade, Itapuã, Plataforma e outros). 

1.5 Estrutura mínima: 

a) Sala de reunião separada do grupo de análise dos APFs, que contemple, no mínimo, 06 

(seis) defensores e 01 (um) servidor. 

b) 02 (dois) computadores com impressora para confecção de relatório de inspeção. 
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c) Planilha de inspeção, 03 (três) telefones funcionais, material de escritório em geral etc. 

1.6 Estrutura de pessoal: 

a) Defensores Públicos: 02 (dois) Defensores Públicos por equipe itinerante, cuja função será 

inspecionar as delegacias e postos da SSP-BA, nos circuitos Osmar, Dodô e Batatinha, além 

das delegacias dos bairros que terão festas concentradas (Periperi, Liberdade, Itapuã etc.), 

totalizando um número de 04 (quatro) Defensores Públicos, por turno, nos dias 13,14 e 17 

de fevereiro; e 06 (seis) Defensores Públicos, por turno, nos dias 15 e 16 de fevereiro; 

AO TODO, 48 (QUARENTA E OITO) VAGAS DE DEFENSORES PÚBLICOS. 

b) Servidores): 01 (um) servidor, por tumo, cuja função será distribuir material de inspeção, 

recolher os relatórios e catalogar as informações colhidas, repassar aos Defensores do grupo 

de análise dos APFs os problemas encontrados, controlar e repassar ao Subcoordenador os 

locais visitados; AO TODO. 10 (DEZ) VAGAS DE SERVIDORES. 

It.2 SEGUNDO GRUPO 

1) Adoção de medidas judiciais e atendimento aos familiares dos flagranteados. 

1.1 Objetivo: Atender o cidadão para a propositura de medidas judiciais de caráter urgente 

tendente a obter a liberdade plena ou aplicação de medida cautelar alternativa à prisão processual. 

Além disso, o grupo deverá atender os familiares que procurarem a Defensoria Pública. 

1.2 Período: Carnaval de 2015 (12 a 18 de fevereiro). 

1.3 Data e Horário: 

Quinta-feira 12/02 01 (um) tumo 15h às 21h 

Sexta-feira 13/02 02 (dois) turnos 09h às 15h/ 

15h às 21 h 

Sábado 14/02 02 (dois) turnos 09h às 15h 1 

15h às 21h 

Domingo 15/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21 h 

Segunda-feira 16/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Terça-feira 17/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 
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Quarta-feira 18/02 02 (dois) turnos 09h às 15h 

1.4 Local (dependerá do funcionamento ou não do Núcleo de Prisão em Flagrante): 

a) Cadeia Pública - em razão do funcionamento do NPF. 

> Neste caso, a Defensoria Pública deverá disponibilizar veículo tipo "Van" para fortalecer 

o funcionamento da estrutura existente na Cadeia Pública. 

b) Canela - em sala ampla, distinta daquela destinada aos Defensores Públicos Itinerantes. 

1.5 Estrutura mínima: 

a) Sala ampla, separada do grupo itinerante, que contemple os 04 (quatro) Defensores e 02 

(dois) Servidores. 

b) 07 (sete) computadores com impressora e scanner para elaboração das medidas 

processuais e atendimento aos familiares. 

c) Armário com separação para catalogar os APFs a serem distribuídos, os já analisados e 

as cópias dos protocolos das medidas. 

d) Telefone funcional e aparelho de fax. 

e) Material de escritório em geral. 

1.6 Estrutura de pessoal: 

a) Defensores Públicos: 03 (três) Defensores Públicos, por turno; AO TODO, 36 (TRINTA E 

SEIS! VAGAS DE DEFENSORES PÚBLICOS. 

b) Servidores: 02 (dois) Servidores Analistas de Direito e 01 (um) Servidor Agente 

Administrativo, por turno, cuja função será distribuir material, distribuir e controlar os APFs 

(mediante livro de protocolo), recolher os relatórios e catalogar as informações colhidas, 

repassar aos Defensores do grupo itinerante a movimentação das medidas ajuizadas, 

alimentar a planilha eletrônica a ser criada no SIGAD, cadastrar, scannear e lançar os APFs no 

SIGAD, xerocopiar os APFs para ajuizamento das medidas, dentre outros; AO TODO, 24 

(VINTE E QUATRO) VAGAS DE SERVIDORES ANALISTAS DE DIREITO E 12 (DOZE) 

VAGAS DE SERVIDORES AGENTES ADMINISTRATIVOS. 

> ATENÇÃO! Para o Plantão Penal, somente no último turno de cada dia, será necessário 01 (um) 

Servidor Analista Técnico com formação em Secretariado Executivo, para a compilação dos 

relatórios; AO TODO, 07 (SETE) VAGAS DE SERVIDORES ANAUSTAS TÉCNICOS COM 

FORMAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO. 
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> ATENÇÃOI Em razão dos problemas vivenciados no Plantão Judiciário em 2013 e 2014, será 

necessário um servidor analista, com formação em Direito, para diligenciar as petições no 

cartório do Judiciário, no horário de 10 h até 16 h, nos dias 13,14.15.16 e 17 de fevereiro; 

das 15 h até 21 h no dia 12 de fevereiro e das 9 h até 15h. do dia 18 de fevereiro. AO TODO, 

07 (SETE) VAGAS DE SERVIDORES ANALISTAS TÉCNICOS COM FORMAÇÃO EM DIREITO. 

• ATUAÇÃO NÃO PENAL 

1) Realização de visitas técnicas, inspeções e acompanhamento por Defensores Públicos de casos 

de violação nos espaços públicos e privados de realização do Carnaval. 

n 

1.1 Objetivo: Possibilitar a identificação e acompanhamento de casos de violação, atender 0 

cidadão e monitorar os atendimentos e agendamentos dos postos instalados nos Observatórios. 

1.2 Período: Carnaval de 2015 (12 a 18 de Fevereiro). 

1.3 Data e Horário: 

Quinta-feira 12/02 01 (um) turno 15h às 21 h 

Sexta-feira 13/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21 h 

Sábado 14/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h ás 21 h 

Domingo 15/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Segunda-feira 16/02 02 (dois) turnos 09h às 15h 1 

15h às 21h 

Terça-feira 17/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às21h 

Quarta-feira 18/02 02 (dois) turnos 09h às 15h 

1.3 Defensores Públicc 

além dos Subcoo 

DEFENSORES PÚE 

>s: 04 (quatro) Defensores Públicos, por turno, para atuação no Canela, 

rdenadores; AO TODO. 48 (QUARENTA E OITO) VAGAS DE 

1.3 Defensores Públicc 

além dos Subcoo 

DEFENSORES PÚE ILICOS. 

2) Manutenção de Plantão de Defensores Públicos para adoção de medidas judiciais e 

extrajudiciais urgentes. 
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2.1 Objetivo 1: Atender o cidadão para a propositura de medidas extrajudiciais e judiciais de 

caráter urgente tendente a evitar violações de direitos. 

2.3 Período: Carnaval de 2015 (12 a 18 de Fevereiro). 

2.4 Data e Horário: 

Quinta-feira 12/02 01 (um) turno 09h às 15h 

Sexta-feira 13/02 02 (dois) turnos 09h às 15h/ 

15h às 21h 

Sábado 14/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15hàs 21h 

Domingo 15/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Segunda-feira 16/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Terça-feira 17/02 02 (dois) turnos 09h às 15h / 

15h às 21h 

Quarta-feira 18/02 02 (dois) turnos 09h ás 15h 

1.5 Defensores Públicos: 01 (um) Defensor Público, oor turno: AO TODO. 13 (TREZE) VAGAS 

DE DEFENSORES PÚBLICOS. 

> ATENÇÃO! Para o Plantão Não Penal, serão necessários 02 (dois) Servidores Analistas 

Técnicos e 01 (um) Servidor Agente Administrativo, por turno; AO TODO, 26 (VINTE E SEIS) 

VAGAS DE SERVIDORES ANALISTAS TÉCNICOS E 13 (TREZE) VAGAS DE SERVIDORES 

AGENTES ADMINISTRATIVOS. 

> QUANTITATIVO FINAL DE DEFENSORES PÚBLICOS PARA ATUAÇÃO NO CARNAVAL 2015: 

ATUAÇÃO PENAL 

HORÁRIO QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahia, CEP - 41.219-400. 

Telefone: (71) 3117-9028/ 9031 
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Instituição essencial à Justiça 
Coordenação Executiva das Defensorias Públicas Especializadas 

EDITAL N° 0001/2015, de xx de janeiro de 2015 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso das atribuições e à vista da proximidade das festivida-

des do Carnaval de 2015. 

FAZ SABER aos senhores Defensores Públicos, com atuação nos órgãos de execução de classe 

final da capital, bem como os servidores lotados em Salvador, que se encontram abertas as ins-

crições para a formação do Plantão Especial do Carnaval 2015, consignando o prazo de 05 (cin-

co) dias contados a partir do dia seguinte à publicação, observadas as seguintes diretrizes: 

1. O plantão especial ocorrerá entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2015, na unidade situada à 

Rua Pedro Lessa, n° 123, Canela, com especial destaque para atuação funcional na infância e 

juventude, direitos humanos, medidas urgentes na área cível, criminal, além da participação, de 

forma itinerante, nos circuitos oficiais e visitas a delegacias e central de flagrantes; 

2. O requerimento será direcionado ao Coordenador Executivo das Defensorias Públicas Espe-

cializadas e entregue no Protocolo Geral da sede administrativa situada na Avenida Manoel 

Dias da Silva, 831, Pituba, nesta Capital, ou enviado através do email: plantaoco-

pa@defensoria.ba.gov.br, com indicação dos dias que pretende participar e respectiva área de 

atuação, penal ou não penal; 

3. Após o encerramento das inscrições, será publicada a relação dos candidatos inscritos e, em 

seqüência, a escala de plantão elaborada pela Coordenação Executiva das Defensorias Públicas 

Especializadas; 

4. Terá prioridade o Defensor Público ou servidor que integrou o plantão especial destinado à 

atuação no evento Copa do Mundo de 2014, consoante publicado na Portaria n.: 407/2014. 

Salvador, 09 de janeiro de 2015. 

RENATO AMARAL ELIAS 
Subdefensor Público Geral 

Defensor Público Geral em Exercício 

Coordenação Executiva das Defensorias Públicas Especializadas 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahia, CEP - 41.219-400. 

Telefone: (71) 3117-9028/ 9031 

mailto:pa@defensoria.ba.gov.br


PORTARIA N° /2015, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015. 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. XXXI e XXXIV, "d", da Lei Complementar 

26/2006, bem como no Edital n° 01/2015, de 13 de janeiro de 2015, RESOLVE homologar a escala de Defensores Públicos e Servidores, abaixo relacionados, que 

trabalharam em regime de plantão no período carnavalesco, compreendido entre os dias 12/02/2015 a 18/02/2015, no horário das 09h00 às 17h00, 09h00 às 15h00, e/ou das 

15h00 às 21h00, na Unidade da Defensoria Pública do Estado, localizada na Rua Pedro Lessa, 123, Canela, nesta Capital. 

Gabinete da Defensora Pública Geral, em 23 de fevereiro de 2015. 

VITÓRIA BELTRÃO BANDEIRA 
Defensora Pública Geral 

Defensores: 

COORDENAÇÃO/Á 
REAS DE 

ATUAÇÃO 
TURNO 

QUINTA-
FEIRA 

12/02/2015 
15H ÀS21H 

SEXTA-FEIRA 
13/02/2015 

SÁBADO 
14/02/2015 

DOMINGO 
15/02/2015 

SEGUNDA-
FEIRA 

16/02/2015 

TERÇA-FEIRA 
17/02/2015 

QUARTA-FEIRA 
18/02/2015 
9 H À S 15H 

COORDENAÇÃO 
GERAL 

09h às 

21 h 
RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RENATO 

AMARAL 

ALAN ROQUE 

RELATORIA 
PENAL 

09h às 

21h 

FABIANO CHOI FABIANO CHOI ALESSANDRO 

MOURA 

FABIANO CHOI FABIANO CHOI MÔNICA 

CHRISTIANNE 

FABIANO CHOI 

RELATORIA 
NÃO PENAL 

09h às 

21h 

ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS 

COORDENAÇÃO 
PENAL 

09h às 

21h 
ALESSANDRO 

MOURA 

ALESSANDRO 

MOURA 

ALESSANDRO 

MOURA 

ALESSANDRO 

MOURA 

ALESSANDRO 

MOURA 

ALESSANDRO 

MOURA 
ALESSANDRO 

MOURA 

COORDENAÇÃO 
NÃO PENAL 

09h às 

21h 
MÔNICA 

CHRISTTANNE 

MÔNICA 

CHRISTIANNE 

ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS ELAINA ROSAS MÔNICA 

CHRISTIANNE 
MÔNICA 

CHRISTIANNE 
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1.Iracema Érica/ 1 .Cynara l.Maíra Calmon/ [.Alexandra I.Vinicius Freire/ 1 .Iracema Érica/ 

2. Cynara Peixoto/ 2.Maíra 2. Viviane Soares/ 2.Maíra Calmon/ 2.AIexandra 

Peixoto/ 3.Alex Calmon/ 3.José Luchini/ 2.Iracema Érica/ 3.Cristina Ulm/ Soares/ 

09h às 

15h 

Raposo/ Brito/ 4.Cláudio 3. Adriana 3.Alex Raposo/ 4. Cynara 3.Alex Raposo/ 
09h às 

15h 
4.Viviane Piansky/ Montai/ 4. Cynara Peixoto/ 5.Alex 4. Claudia Ferraz 

09h às 

15h 
Luchini/ 5. Alex Raposo/ 4.Cristina Ulm/ Peixoto/ Raposo/ 

5, Cláudio 6,Iracema Érica/ 5.Alex Raçoso/ 

6.Iracema Erica/ 

5. Viviane 6.Alexandra 
Piansky/ ó.Pedro 7. Viviane 

5.Alex Raçoso/ 

6.Iracema Erica/ Luchini/ Soares/ 

Bahia/ 7.Cristina Luchini 7.Alexandra 6,Maíra Calmon/ 7.Iracema Érica 

Ulm Soares/ 

8. Pedro Joaquim 

9. Cynara Peixoto 

7. Cristina Ulm/ 

8.Pedro Joaquim 

9.MônÍca Aragão 

PENAL 1. Rodrigo Alves 1. Robson Moura l.Amabel l.Amabel 1. Amabel 1. Viviane 
/ 2.José Brito/ 3. Jr/ 2.Nelson Crystina/ Crystina/ Crystina/ Luchini/ 2. Maíra 

15h as Nelson Cortes 4. Cortes/ 2. Adriana 2,Robson Moura 2.Adriana Calmon / 

21 h André Maia 3. Armando Montai/ Jr/ Montai/ 3.Robson Moura 21 h 
Fauaze/ 4.Fabíola 3 .Robson Jr/ 3.Fabíola 3.Robson Jr/ Jr/ 

Pacheco/ S.André 4.Fabíola Pacheco/ 4.Vinicius Freire/ 4.Fabíola 
Maia/ ó.Amabel Pacheco/ 4.Vinicius Freire/ 5.Fabíola Pacheco/ 
Crystina/ 7.José 5. Nelson Cortes/ S.Nelson Cortes/ Pacheco/ 5. Armando 

Brito 6. Armando 

Fauaze/ 

7. Marcelo 

Rodrigues 

ó.Armando 

Fauaze/ 

7.Marcelo 

Rodrigues 8. 

Bianca Sampaio 

9. Diogo da Mota 

ó.Nelson Cortes/ 

7.Armando 

Fauaze/ 

8.Marcelo 

Rodrigues/ 

9.Berta Modesto 

Fauaze/ 

Ó.Marcelo 

Rodrigues/ 

7,Nelson Cortes 

09h às M11 Carmem Antônio Antônio Antônio M° Carmem Antônio Mn Carmem 
17h Novaes Cavalcanti Cavalcanti Cavalcanti Novaes Cavalcanti Novaes 
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NÃO PENAL 

09h às 

15h 
— 

1. Marta Torres / 

2. Juliana Coelho/ 

3. Alexandra 

Soares/ 4. Maíra 

Calmon/ 5. Laise 

Carvalho 

1.Laise Carvalho/ 

2 Juliana Coelho/ 

3, Marta Torres/ 

4.Leda Dias/ 

5.Tatiane 

Franklin 

1.Laise Carvalho/ 

2.Leda Dias/ 3. 

Marta Torres / 

4.Sandra Regina/ 

5. Melisa Florina 

1. Leda Dias / 

2Juliana Coelho/ 

3.Sandra Regina/ 

4. Bianca 

Sampaio 5. 

Diogo da Mota 

1 .Adriana 

Montai/ 2. Bianca 

Sampaio/ 3. Laise 

Carvalho/ 4.Ma 

Carmen/ 

S.Sandra Regina 

1. Guiomar 

Fauaze/ 2 Juliana 

Coelho/ 3. Bianca 

Sampaio / 4. 

Armando Fauaze/ 

5. Marcelo 

Rodrigues 
NÃO PENAL 

15h às 

21h 

1 .Tatiane 

Franklin/ 2. 

Claudia Ferraz / 

3.Berta Modesto/ 

4.Melisa Floriria/ 

5. Marcelo 

Rodrigues 

1 .Guiomar 

Fauaze/ 2.M® 

Carmen 

Albuquerque/ 

3.Eva Rodrigues/ 

4.Melísa Florina/ 

5-Berta Modesto 

1. Melisa Florina 

/ 2 José 

Raimundo/ 3,Ma 

Carmen 

Albuquerque/ 

4.Eva Rodrigues/ 

5. Alexandra 

Soares 

I José Raimundo/ 

2.Ricardo 

Carillo/ 3.Xênia 

Mercedes/ 

4,Eva Rodrigues/ 

5.Guiomar 

Fauaze 

1.Melisa Florina/ 

2. Guiomar 

Fauaze/ 

3. Ricardo 

Carillo/ 4.Xênia 

Mercedes/ 

S.Eva Rodrigues 

6. Mônica 

Aragão 

Í.Marta Torres/ 

2. Guiomar 

Fauaze / 3,Eva 

Rodrigues/ 

4.Xênia 

Mercedes/ 

5.Ricardo Carillo 

— -

Servidores: 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO 
TURNO 

QUINTA-

FEIRA 

12/02/2015 
15H ÀS 2.1H 

SEXTA-

FEIRA 

13/02/2015 

SÁBADO 

14/02/2015 
DOMINGO 

15/02/2015 

SEGUNDA^ 

FEIRA ~ 

16/02/2015 

TERÇA-FEIRA 

17/02/2015 

QUARTA-FEIRA 

18/02/2015 
9H ÀS 15H 

COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO 

09 às 21h 
Cleber Santos Cleber Santos Cleber Santos Cleber Santos Cleber Santos Cleber Santos Cleber Santos 

O 



09 às 15h 

Giovana 

Souza/ 

Giuliana Brito 

/ Ricardo de 

Melo / Isadora 

Cardim / 

/Mariana 

Cardoso 

Giovana Souza / 

Giuliana Brito / 

Ricardo de Melo / 

Isadora Cardim / 

Danilo Cerqueira 

Giovana Souza / 

Adriana Oliveira 

/ Rafael Ribeiro / 

Ricardo de Melo 

/ Danilo 

Cerqueira / 

Isadora Cardim 

Giovana Souza / 

Giuliana Brito / 

Ricardo de Melo / 

Isadora Cardim / 

/André Luis 

Carmo/ Adriana 

Oliveira 

Giovana Souza / 

Giuliana Brito / 

Ricardo de Melo / 

Isadora Cardim / 

José Jorge 

Giovana Souza / 

Giuliana Brito / 

Ricardo de Melo / 

Isadora Cardim / 

Ivo Augusto 

PENAL 

15 às 2Ih 

Giuliana Brito 

/ 
Mariana 

Cardoso / 

Ricardo de 

Melo/ Rafael 

Vieira / 

Isadora 

Cardim 

Giuliana Brito 

/ 
Adriana 

Oliveira / 

Ricardo de 

Melo / Isadora 

Cardim 

Giuliana Brito / 

Adilson Barbosa / 

Ricardo de Melo/ 

Rafael Vieira / 

Isadora Cardim 

Adriana Oliveira 

/ Anderson 

Freitas / Danilo 

Cerqueira / 

Ricardo de Melo / 

Isadora Cardim 

Giuliana Brito / 

Adriana Oliveira 

/ Ricardo de 

Melo/ Isadora 

Cardim/ Giovana 

Souza 

Giuliana Brito / 

Giovana Souza / 

Ricardo de Melo / 

José Jorge / 

Isadora Cardim 

NÃO PENAL 

09 às 15h Francisco 

Chagas i Ana 

Carla Lima / 

Adriana 

Oliveira 

Silvia Silva / 

Mariana Cardoso 

/ Leandro Barreto 

Francisco Chagas 

/ Mariana 

Cardoso / Gisele 

Alves 

Adilson Barbosa / 

Mariana Cardoso 

/ Gisele Alves 

Francisco Chagas / 

Mariana Cardoso / 

Gisele Alves 

Adilson Barbosa / 

André Luiz Carmo 

/ Mariana Cardoso 

Larissa Ramos 

NÃO PENAL 
15 às 21h Adriana 

Oliveira / 

Leandro 

Barreto / 

Rosália Silva 

Adilson 

Barbosa / 

Gisele Alves / 

Rosália Silva 

Leandro Barreto / 

Mariana Cardoso 

/ Rosália Silva 

Francisco Chagas 

/ Mariana 

Cardoso / 

Gisele Alves 

Adilson Barbosa / 

Mariana Cardoso 

/ Gisele Alves / 

Larissa Ramos 

Mariana Cardoso 

/Gisele Alves/ 

Larissa Ramos 
- — 

RELATORIAS 09 às 15h Francisco Chagas Francisco Chagas Francisco Chagas Francisco Chagas 
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15 às 21h Francisco 

Chagas 

Francisco 

Chagas 

Francisco Chagas Larissa Ramos Francisco Chagas Francisco Chagas 
— 

OBSERVATÓRIO 

09 às 15h Danilo 

Cerquei ra 

Gilese 

Alves 

José Jorge Rafael Ribeiro Ivo Augusto 

OBSERVATÓRIO 
15 às 21h 

— 

Danilo 

Cerqueira 

Gilese 

Alves 

José Jorge Rafael Ribeiro Ivo Augusto 

ALMOXARIFADO 

09h às 15h Irlan Lima Irlan Lima Irlan Lima Irlan Lima Anderson Freitas Anderson Freitas 

ALMOXARIFADO 

15h às 2 lh Diego Santana Irlan Lima Irlan Lima Irlan Lima Irlan Lima Anderson Freitas Anderson Freitas 

CERIMONIAL 

09h às 15h — 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 
Ana Bárbara Rocha Ana Bárbara Rocha 

CERIMONIAL 

15h às 2lh 
Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 

Ana Bárbara 

Rocha 
Ana Bárbara Rocha 

ASCOM 

09h às21h 
— 

Renata Vidal Renata Vidal Renata Vidal Renata Vidal Renata Vidal 

ASCOM 09h às 15h 
— 

Roberto Melo Roberto Melo Roberto Melo Roberto Melo 
Roberto Melo / 

Renata Vidal ASCOM 

15h às 21h 
Camila 

Moreira / 

Renata Vidal 

Camila 

Moreira 
Camila Moreira Camila Moreira Camila Moreira Camila Moreira 
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08h às 23h 
Jair Costa / 

Marcelo Sousa 

Jair Costa / 

Marcelo Sousa 

Jair Costa / Marcelo 

Sousa 

Jair Costa / Marcelo 

Sousa 

Jair Costa / Marcelo 

Sousa 

Jair Costa / Marcelo 

Sousa 

Jair Costa / Marcelo 

Sousa 

TRANSPORTE 

08h às 16h — 

Romilson 

Almeida / 

Uilton Braga / 

José Silva / 

Arilton Costa / 

Venâncio 

Messias 

Romilson Almeida 

/ Uilton Braga / 

José Silva / Arilon 

Costa / Cícero Brito 

Romilson Almeida 

/UiltonBraga / 

José Silva / Arilon 

Costa / Cícero Brito 

Romilson Almeida 

i Uilton Braga / 

José Silva / Arilon 

Costa / Cicero Brito 

Romilson Almeida/ 

Uilton Braga /José 

Silva/ Arilton Costa 

/ Manoel Pereira 

Romilson Almeida / 

José Silva 

15h às 23h 

Romilson 

Almeida / José 

Silva 

Lúcio Maia / 

Kássio Lopes / 

Manoel Pereira 

/ Geraldo 

Ribeiro / José 

Silva 

Lúcio Maia / 

Venâncio Messias / 

Manoel Pereira / 

Geraldo Ribeiro / 

José Silva 

Lúcio Maia / 

Venâncio Messias/ 

Manoel Pereira / 

Geraldo Ribeiro / 

José Silva! Kássio 

Lopes 

Lúcio Maia / 

Venâncio Messias / 

Manoel Pereira / 

Geraldo Ribeiro / 

José Silva / Kássio 

Lopes 

Lúcio Maia / 

Venâncio Messias / 

cássio Lopes / Cícero 

Brito / José Silva 
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> QUANTITATIVO FINAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATUAÇÃO NO CARNAVAL 2015: 

A1UAÇÀO PENAI, 

HOKÁRI 
O 

QUINTA (12/02) SEXTA (13/02) SÁBADO (14/02) DOMINGO (15/02) SEGUNDA (16/02) TERÇA (17/02) QUARTA (18/02) 

09h às 17h 05 (cinco) vaga? OS (ditco) vagas 05 (cinco) vagas OS (cinco) vagas 05 (cinco) vagas 05 (cinco) vaga* 09h às 17h 

02 agentes 

02 analistas 

01 analista (fórum) 

02 agentes 

02 analistas 

01 analista (fórum) 

02agcntes 

02 analistas 

01 analista 
(íonim) 

02 agentes 

02 analistas 

01 analista 
(fcnim) 

02 agentes 

02 analistas 

01 analista 
(fórum) 

02 agentes 

02 analistas 

01 analista 
(fórum) 

]4hàs22h 

1 

4 (q nutro) vagas 04(quatro) vagas 04{qualro) vagas 04 (qumlro) vagas 04 (quatro) vaças 04 (quatro) vagas ]4hàs22h 

1 
01 agente 

02 analistas 

01 analista (fònim) 

02agcrrtcs 

02 analistas 

02 agentes 

02 analistas 

02 agentes 

02 analistas 

02 agentes 

02 analistas 

02 agentes 

02 analistas 

Total: 54 

ATUAÇÃO NÃO PI-NAL 

DEFENSORIA PÚBLICA 
Inst i tuição essencial 4 Justiç» 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

HORÁRIO QUINTA 
(12/02) 

SEXTA 
(13/02) 

SÁBADO 
(14/02) 

DOMINGO 
(15/01) " 

SEGUNDA 
(16/02) 

TERÇA 
(17/02) 

QUARTA 
(18/02) 

09h às 17h 03 (três) 
vagas 

03 (três) vagas 03 (três) vagas 03 (três) vagas 03 (três) 03 (trfs) vagas 09h às 17h 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

14h às 22h 03 (três) 
vagas 

03 ( t m ) 
vagas 

03 (três) v a g « 03 ((rês) vagas 03 (três) vagas 03 (três) 
vagas 

14h às 22h 

01 agente 

02 analistas 

01 «gente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

01 agente 

02 analistas 

Total: 36 

ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA/COORDENAÇÃO/ RELATO RIA 

HORÁRIO QUINTA 
(12/02) 

SFJÍTA 
(13/02) 

SÁBADO 
(14/02) 

DOMINGO 
(15/02) 

SEGUNDA 
(16/02) 

TERÇA 
(17/02) 

QUARTA 
(18/02) 

09b às 17h 01 vaga 09b às 17h 

01 analista 
Secretariado 

Mh às22h 01 vaga 01 vaga 01 vaga 01 vaga 01 vaga 41 vaga Mh às22h 

01 - analista 
Secretariado 

01 - analista 
Secretariado 

01 - analista 
Secretariado 

01 - analista 
Secretariado 

01 - analista 
Secretariado 

01 - analista 
Secretariado 

Total: 07 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahia, CEP - 41.219-400. 

Telefone: (71) 3II7-9028/ 9031 



DEFENSORIA WBLICA 
Inst i tuição essencial â Justiça 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

* Quantitativo final: 97 (NOVENTA E SETE) SERVIDORES PÚBLICOS. 

Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edifício MultiCab Empresarial, Sussuarana 

Salvador/Bahia, CEP - 41.219-400. 

Telefone: (71) 3117-9028/ 9031 
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I S i t J B u f „ ^ Gabinete - <gabinete@defensoria.ba 

Pedido de Publicação no DOE - Homologação Exame Estágio Nível Mé 
Técnico 

Def. Daniel Nicory do Prado <daniel.nicory@defensoria.ba.gov.br> 3 de dezembro de 2j 
Para: Gabinete - <gabinete@defensoria.ba.gov.br>, Jortlana Costa <jondana.silva@defensona.Da.gov.oj 

Cara equipe do Gabinete, 
J 

Encaminho, anexa, a Portaria n° 007/2014 da Escola Superior da Defensoria Pública do Estadcida Bs 
que trata da homologação do resultado do Exame de Seleção para Estagiários de Nível Médio lecnic 
organizado pela Fundação CEFETBAHlAr^ tonpK® que requeira a publicação do retendo ato no 1 

miciai do Estado Â171 v y r w ^ 

Atenciosamente, , 

Daniel Nicory . 

2 anexos J S X * * ^ 

sn Portaria 007-2014 - Homologa Exame Seleção Nível Médio.rtf 
™ 83K 

Portaria na 007_2014_Homologação Resultado Seleção Estagiarios.pdf 
^ 354K 

mailto:gabinete@defensoria.ba
mailto:daniel.nicory@defensoria.ba.gov.br
mailto:gabinete@defensoria.ba.gov.br
mailto:jondana.silva@defensona.Da.gov.oj


SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 

PERÍODO EMISSÃO: Ol/Jan/15 a 31/Jan/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRICAO NFE EMISSÃO NFE VENC 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia Jornal 3858 23/01/2015 C/APRES 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Mídia 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3780 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3781 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3782 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3830 14/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3834 14/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3842 16/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3845 16/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3852 19/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3856 22/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3857 22/01/2015 C/APRES 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 



DATA PAGTO VALOR 
02/03/2015 1.837,97 

1.837,97 
1.837,97 

02/03/2015 214,00 

02/03/2015 269,38 

02/03/2015 2.507,69 

26/02/2015 27.668,95 

26/02/2015 701,67 

25/02/2015 2.440,25 

25/02/2015 923,66 

26/02/2015 99,84 

26/02/2015 643,50 

02/03/2015 802,50 

36.271,44 
38.109,41 
38.109,41 
38.109,41 
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SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: Ol/Fev/15 a 28/Fev/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRI CAO NFE EMISSÃO NFE VENC 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3915 11/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3917 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3918 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3919 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3920 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3921 25/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3923 25/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3940 26/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3941 26/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3959 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3960 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3961 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3962 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3963 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3972 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3973 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3974 27/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3975 27/02/2015 C/APRES 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 



DATA PAGTO VALOR 

03/03/2015 1.147,03 

04/03/2015 1.605,00 

04/03/2015 799,29 

04/03/2015 2.242,24 

29/05/2015 3.412,28 

29/05/2015 46.332,72 

29/05/2015 2.542,61 

29/05/2015 12.172,86 

29/05/2015 21.421,40 

28/05/2015 614,82 

28/05/2015 1.421,18 

10/06/2015 14.619,54 

10/06/2015 14.396,34 

28/05/2015 1.135,27 

29/05/2015 3.295,60 

29/05/2015 16.167,37 

29/05/2015 742,45 

29/05/2015 855,03 

144.923,03 
144.923,03 
144.923,03 
144.923,03 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 

PERÍODO EMISSÃO: Ol /Mar/15 a 31/Mar/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRICAO NFE EMISSÃO NFE VENC 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia Jornal 3858 23/01/2015 C/APRES 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Midia 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3780 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3781 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3782 05/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3857 22/01/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3915 11/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3917 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3918 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3919 24/02/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 3920 24/02/2015 C/APRES 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 



DATA PAGTO VALOR 

02/03/2015 1.837,97 

1.837,97 
1.837,97 

02/03/2015 214,00 

02/03/2015 269,38 

02/03/2015 2.507,69 

02/03/2015 802,50 

03/03/2015 1.147,03 

04/03/2015 1.605,00 

04/03/2015 799,29 

04/03/2015 2.242,24 

29/05/2015 3.412,28 

12.999,41 
14.837,38 
14.837,38 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: Ol/Abr/15 a 30/Abr/15 

CLIENTE ORIGEM 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Midia 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 

DESCRICAO 
Jornal 

Produção Grafica 
Produção Grafica 

NFE EMISSÃO NFE VENC DATA PAGTO VALOR 
4152 08/04/2015 C/APRES 27/05/2015 1.998,55 

1.998,55 
1.998,55 

4101 02/04/2015 C/APRES 03/06/2015 99,84 
4217 16/04/2015 C/APRES 03/06/2015 99,84 

199,68 
199,68 

2.198,23 
2.198,23 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: Ol /Mai /15 a 31/Mai/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRICAO NFE EMISSÃO NFE VENC 
DEFENSORIA PÚBLICA Mídia Jornal 4361 07/05/2015 C/APRES 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Mídia 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4451 18/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4452 18/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4459 19/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4504 22/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4505 22/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4506 22/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4507 22/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4511 26/05/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4513 27/05/2015 C/APRES 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 



DATA PAGTO VALOR 

27/05/2015 1.998,55 

1.998,55 
1.998,55 

08/06/2015 722,25 

10/06/2015 2.060,82 

08/06/2015 749,00 

10/06/2015 912,30 

10/06/2015 805,42 

10/06/2015 3.206,56 

10/06/2015 14.002,73 

28/07/2015 4.451,20 

27/07/2015 285,35 

27.195,63 
27.195,63 
29.194,18 
29.194,18 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: Ol/Jun/15 a 30/Jun/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRICAO 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia Midia Exterior 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia Mídia Exterior 
TOTAL Midia Exterior (ME) 
DEFENSORIA PÚBLICA Midia 
TOTAL Out-Door (OD) 
TOTAL Mídia 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 

NFE EMISSÃO NFE VENC 

Out-Door 

Produção Grafica 
Produção Grafica 

4683 
4684 

4671 
4672 

25/06/2015 C/APRES 
25/06/2015 C/APRES 

DATA PAGTO VALOR 
27/07/2015 20.740,00 
27/07/2015 13.660,00 

34.400,00 
4668 17/06/2015 C/APRES 28/07/2015 11.192,00 

11.192,00 
45.592,00 

28/07/2015 5.852,90 
28/07/2015 1.977,36 

7.830,26 
7.830,26 

53.422,26 
53.422,26 

18/06/2015 C/APRES 
18/06/2015 C/APRES 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: 0l/Ju 1/15 a 3 l /Jul / l5 

ORIGEM DESCRICAO 
Mídia Jornal 

CLIENTE 
DEFENSORIA PÚBLICA 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Mídia 
DEFENSORIA PÚBLICA 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA • COD: 242 
T O T A L G E R A L 

NFE EMISSÃO NFE VENC DATA PAGTO VALOR 

Produção Produção Grafica 

4713 07/07/2015 C/APRES 27/07/2015 

4734 09/07/2015 C/APRES 27/07/2015 

1.998,55 
1.998,55 
1.998,55 

99,84 
99,84 
99,84 

2.098,39 
2.098,39 



SLA PROPAGANDA LTDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Mapa do Faturamento Analítico 
PERÍODO EMISSÃO: Ol/Ago/15 a 31/Ago/15 

CLIENTE ORIGEM DESCRICAO NFE EMISSÃO NFE VENC 
DEFENSORIA PÚBLICA Mídia Jornal 4828 06/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Mídia Jornal 5001 21/08/2015 C/APRES 
TOTAL Jornal (JN) 
TOTAL Midla 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4829 06/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4830 06/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4847 07/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4883 12/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4948 18/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4949 18/08/2015 C/APRES 
DEFENSORIA PÚBLICA Produção Produção Grafica 4950 18/08/2015 C/APRES 
TOTAL Produção Grafica (PG) 
TOTAL Produção 
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA - COD: 242 
T O T A L G E R A L 



DATA PAGTO VALOR 

25/08/2015 2.498,18 

08/09/2015 1.249,09 

3.747,27 
3.747,27 

25/08/2015 2.247,00 

26/08/2015 2.889,00 

25/08/2015 815,71 

25/08/2015 3.914,84 

02/09/2015 99,84 

02/09/2015 201,42 

02/09/2015 706,20 

10.874,01 
10.874,01 
14.621,28 
14.621,28 



26/11/2015 E-mait de Webmail da Defensoria Pública do Estado da Bahia - Pendências outras 

R 
_ ™ Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Defensoria Pública 

B A H I A 

Pendências outras * CLv^ ^ 
16 mensagens / t * ^ O j 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 31 de julho de 2015 11:54 
Para: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com. br>, Camilla Luz 
<camilla@slapropaganda.ccwn.br>, Carolina Gonçalves <carol ina@slapropaganda.com.br> 

Prezadas, 

temos essas pendências também. Para a cartilha e o folder solicitei alterações. E do folheto do idoso ainda não recebi OC. 

SO /data Produto/quant OC/AP/AV Data envio 

0031 26/06/15 Oito banners 
institucional 

31973- 28/07/15 

0041 15/07/15 Reimpressão cartilha 
institucional com 
revisão de páginas 

32117 22/07/15 

0043 20/07/15 10 mil folders ouvidoria 
com alteração arquivo 
original 

31118 22/07/15 

0045 21/07/15 produção de 3. 000 
(dois mil) PANFLETOS 
do Idoso 

Sem OC 

Vanda Amorim - DRT/PE1339 
Coordenadora da Assessoría de Comunicação Social 

3117-9086/9638-2933 
71-9159-5715 (TlM-WhatsApp) 
e-ma8 aftemativo: vandaamorim@gmail.com 

^ ^ a m i l l a Luz <cami!la@slapropaganda.com.bf> 3 de agosto de 2015 15:19 
Para: Vanda Amorim <vanda. amorim @defensoria.ba.gov.br>, Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com. br> 
Cc: Carolina Gonçalves <carolina@slapropaganda.com.br> 

Bom dia Vanda, 

Seguem respostas referente as pendências; 

Oito banners institucionais ( OC 31973) - Prazo de entrega Sexta Feira 

Reimpressão cartilha ( OC 32117) - Segue anexada neste e-mail para aprovação 

Folder ouvidoria { OC 31118) - As alterações estão em andamento no estúdio, quero apenas confirmar se o layout é esse que segue 
anexado neste e-mail. 

Panfleto Idoso - Segue OC para aprovação e layout para confirmação. 

Segue também OC referente as carteirinhas para ser assinada e lembrando que precisamos do arquivo. 0 pra20 de produção são 5 dias. 

https://mail.google.com/mail/u/Oi/?^ 1/15 

mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:mirella@slapropaganda.com.br
mailto:anaina@slapropaganda.com
mailto:camilla@slapropaganda.ccwn.br
mailto:ina@slapropaganda.com.br
mailto:vandaamorim@gmail.com
mailto:la@slapropaganda.com.bf
mailto:irella@slapropaganda.com
mailto:carolina@slapropaganda.com.br
https://mail.google.com/mail/u/Oi/?%5e


26/11/2015 E-mail deWebmail da Defensoria Pública do Estado da Bahia - Pendências outras 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Att, 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mall, é expressamente proibida. Se vocâ (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

TCLVGEPRO 

PG. 215 

De: Vanda Amorim [mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de julho de 2015 11:54 
Para: Mireila Santos; Janaina Santana; Camilla Luz; Carolina Gonçalves 
Assunto: Pendências outras 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

5 anexos 

CARTILHA_15X21DPE3 EDICAO para aprovação.pdf 
^ ^ 5359K 

folder-129-2.pdf 
" 396K 

FLYER_8,5X19_PESSOA IDOSA.pdf 
^ 1795K 

ms OC 32087 - DEFENSORIA - CARTEIRJNHA-CRACHÁ.pdf 
" 89K 

OC 32227 - DEFENSORIA - FLYER (IDOSO 2015).pdf 
" " 89K 

Mínella Santos <minella@slapropag3nda.com.br> 3 de agosto de 2015 17:23 
Para: Vanda Amorim < vanda. amorim@defensoria.ba.gov.br>, "ascom@defensoria.ba.gov.br" <ascom@defensoria.ba.gov.br>, Camilla Luz 
<carr il la@slapropaganda .com. br> 

Vanda, 

Por favor, verifique o e-mail abaixo para dar andamento nas peças. 

https://mail.gcx^acom/mal/u/G^ 2/15 

mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:minella@slapropag3nda.com.br
mailto:amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:ascom@defensoria.ba.gov.br
mailto:ascom@defensoria.ba.gov.br


26/11/2015 

Fico no aguardo. 

E-mail de Webmail da Defensoria Pública do Estado da Bahia - Pendências outras 

Abraços. 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia nSo autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor. Informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e*mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

TCE/GEPRO 

PG. 216 

De: Camilla Luz 
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 15:19 
Para: Vanda Amorim; Mirella Santos 
Cc: Carolina Gonçalves 
Assunto: RES: Pendências outras 

[Texlo das mensagens anteriores ocuMo] 

6 anexos 

CARTILHA_15X21_DPE_3_EDICAO para aprovação.pdf 
** 5359K 

ms folder-129-2.pdf 
* * 396K 

OT FLYER_8,5X19_PESSOA_l DOSA.pdf 
° 1795K 

OT OC 32087 - DEFENSORIA - CARTEIRJNHA-CRACHÁ.pdf 
89K 

OT OC 32227 - DEFENSORIA - FLYER {IDOSO 2015).pdf 
89K 

fi OC 32220 - DEFENSORIA - BANNER.PDF 
89K 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 3 de agosto de 2015 16:24 
Para: Camilla Luz <camilla@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 
Cc: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves <carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom -
<ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Prezadas, segue respostas: 

https://mail.google.com/mail/u/tf?u^ 3/15 

mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:camilla@slapropaganda.com.br
mailto:janaina@slapropaganda.com.br
mailto:mirella@slapropaganda.com.br
mailto:carolina@slapropaganda.com.br
mailto:ascom@defensoria.ba.gov.br
https://mail.google.com/mail/u/tf?u%5e


2^11/3015 E-mail de Webmail da Defensoria Pública cio Estado da Bahia - Pendências outras 

Oito banners institucionais (OC 31973) - Prazo de entrega Sexta Feira - ENTREGUE HOJE, 03/08/2015 

Reimpressão cartilha (OC 32117) - Segue anexada neste e-mail para aprovação - APROVADA 

Folder ouvidoria (OC 31118) - As alterações estão em andamento no estúdio, quero apenas confirmar se o layout é esse que segue 
anexado neste e-mail. NÃO É ESSE. É O QUE TEM A MOÇA COM UM TELEFONE. MANDEI ANTERIORMENTE AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS. 
MAS VOU MANDAR OUTRA S0 PARA A REIMPRESSÃO DO FLYER DO 129. 

Panfleto Idoso - Segue OC para aprovação e layout para confirmação. ENCAMINHO AMANHÃ 

Segue também OC referente as carteirinhas para ser assinada e lembrando que precisamos do arquivo. O prazo de produção são 5 dias. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. AS CARTEIRAS ESTÃO SUSPENSAS. 

T C E / G E P R 0 

PG. 217 

Vanda Amorfm - DRT/PE 1339 
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social 

•
3117-9086/9638-2933 

71-9159-5715 (TIM-WhatsApp) 
e-mafl alternativo: vandaamorim@gmail.conn 
[Texto das mensagens anteriores oculto) 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 3 de agosto de 2015 18:37 
Para: Camilla Luz <camilla@siaprcq3aganda.c0m.br>, Janaina Santana <janai na@slapropaganda.com. br> 
Cc: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.bf>, Carolina Gonçalves <carolina@slaprDpaganda.com.br>, Ascom -
<ascom@defensoria. ba.gov.br> 

URGENTE - Solicito que segure a impressão das cartilhas para que eu verifique algo com o DPG. É que teremos mais cinco unidades e só 
tenho o endereço certo de duas. Verei se já faz logo ou aguardamos mais uma semana para ver se teremos definição. 

Vanda Amorim - DRT/PE 1339 
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social 

3117-9086/ 9638-2933 
71-9159-5715 (TIM-WhatsApp) 
e-mafl alternativo: vandaamorim@gmail.com 

(Texto das mensagens anteriores oculto] 

^^irel la Santos <nriirella@slapropaganda.com.br> 3 de agosto de 2015 19:07 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br>, Camilla Luz <camtlla@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana 
<janaina@slapropaganda.com.br> 

Cc: Carolina Gonçalves <carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Certo Vanda. 

Seguem status das demandas. 

• Cartilha ( OC 32117) - OC assinada. Aguardando informação complementar para fechar o layout e enviar para a produção. 

• Folder ouvidoria ( OC 31118) - Oc assinada. É este layout em anexo? 

• Panfleto Idoso - Aguardo OC assinada. 

• Flyer 129 - Aguardando solicitação de orçamento 

• Selo comemoração - Segue OC em anexo 

• Cartões de visi ta-Em orçamento 

https://mail.google.eom/m ai l/u/Oi/?^ 4/15 

mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:camilla@siaprcq3aganda.c0m.br
mailto:na@slapropaganda.com
mailto:mirella@slapropaganda.com.bf
mailto:carolina@slaprDpaganda.com.br
mailto:vandaamorim@gmail.com
mailto:nriirella@slapropaganda.com.br
mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br
mailto:camtlla@slapropaganda.com.br
mailto:janaina@slapropaganda.com.br
mailto:carolina@slapropaganda.com.br
mailto:ascom@defensoria.ba.gov.br
https://mail.google.eom/m


26/11/2P15 E-mai! de Webmaíl da Defensoria Pública do Estado da Bahia - Pendências outras 

• 600 convites - Em orçamento 
t c e / g e p r o 

• 01 Banner-Em orçamento 
PG. 218 

OBS: algum retorno em relação a campanha de paternidade responsável? 

Abraços, 

Aviso Legai: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fic3 o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia nSo autorizada deste e-mail, è expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, Informe este feto ao seu remetente, c apague-a imediatamente de seu 

computador, Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Vanda Amorim [mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 18:25 

•
Para: Camilia Luz; Janaina Santana 

Cc: Mirella Santos; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 
{Texto das mensagens anteriores oculto] 

2 anexos 

LAMINA_20X2a_OUVlDORIA_.CIDADA.PDF 
" 4561K 

« OC 32234 - DEFENSORIA - SELO.PDF 
^ 89K 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 4 de agosto de 2015 11:44 
Para: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 
Cc: Camilia Luz <camnia@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves 
<carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.bt> 

Oi, Mirela. 

O layout é esse da Ouvidoria, mas com alterações que solicitei: 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 20 de^ül 

https://mail.google.com/mail/u/Q/^^ 5/15 
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para Mirella, Ascom PQ. 279 

Mirela, no Folheto da Ouvidoria precisa de ajuste no texto, que deve ser conforme abaixo, e outras alterações. Favor informar qual o prazo 
mínimo de entrega. 

MODIFICAÇÕES NO FOLHETO DA OUVIDORIA 

Título 

Ouvidoria Cidadã: diálogo permanente com a população baiana 

Texto 

Na Bahia, as mulheres, a juventude, as comunidades quilombolas, as pessoas em situação de rua, entre outros grupos, tem um espaço que 
privilegia a democracia participativa: Ouvidoria Cidadã. Desde março de 2009, temos contribuído para a garantia dos direitos da população que 
busca os serviços da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Aqui é possível intervir, criticar, fiscalizar, elogiar, reclamar, apontar suas 
demandas, suas prioridades, auxiliando politicamente no crescimento desta instituição de justiça. 

Ouvidoria diferencia-se das existentes na esfera da administração pública brasileira pelo fato de um representante da sociedade civil assumir o 
^Pbargo de ouvidor (a) geral e, em um mandato de dois anos, atuar para a consolidação e ampliação das ações da Defensoria Pública e criação de 

canais de comunicação e escuta da população. 

A Ouvidoria Cidadã aposta no exercício de uma política democrático-participativa para a tomada de decisões estruturantes. Conta, com isso, com 
o apoio de lideranças da sociedade civil nas cidades onde a Defensoria Pública atua como órgão de execução, através do Grupo Operativo. 

VERSO 

Clarear mais o verde 

No bloco de texto sobre o sigilo, colocar um quadro com retfcula em outra cor para dar destaque. 

No bloco de texto sobre atendimento, colocar também uma retícuJa, aumentando, ainda, o tamanho da fonte do telefone 129 (opção 2). 

No atendimento presencial, mudar o horário de 8h30 para 8h. 

Aplicar marca atuaÉHffffflWBEBBIBI 

A assinatura da OC selo ainda vou despachar com Dr. Clériston e a SO do flyer 129 mando daqui a pouco. 

Vanda Amorim - DRT/PE1339 
Coordenadora de Comunicação Sodal & Cerimonial 

Vanda Amorim - DRT/PE 1339 
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social 

3117-9086/9638-2933 

71-9159-5715 (TIM-WhatsApp) 
e-mail alternativo: vandaamorlm@gmail.com 

{Texto das mensagens anteriores oculto) 

[Texto das mensagens anteriores ocullo] 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

2 anexos 

marcaouvidoria.zip 
U 2608K 

rai marcaouvidoria.zip 
U 2608K 

https://mail.googl&cx*n/maãl/uf€^=2& .. 6/15 
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Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 4 de agosto de 2015 11:46 
Para: Mirella Santos <mirelia@slapropaganda.com.br> 
Cc: Camilla Luz <camilla@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves 
<carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom - <ascom©defensoria.ba.gov.br> 

Sobre a OC 31117, como em pouco tempo precisarei induir novos endereços, mas preciso de pelo menos 1000 unidades até o final de 
semana, qual o melhor caminho? 

1CE/GEPRO 
V a n d a Amorim - DRT/PE1339 
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social " G . 220 

3117-9086/ 9638-2933 

71-9159-5715 (TI M-WhaísApp) 
e-mail alternativo: vandaamorim@gmail.com 

(Texto das mensagens anteriores ocultol 

Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 11:59 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Camilla Luz <camilla@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves 
<carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Ciente, Vanda. 

Vou ajustar e te encaminho para aprovação. 

Abraços, 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter Informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a Imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Vanda Amorim [mailto: vanda. amori m@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 11:45 
Para: Mirella Santos 
Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 

(Texto dos mensagens anteriores oculto) 

Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 12:02 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

https ://m ai I.google. com/mai!/u/0/?w^ 7/15 
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" , Cc: Camilla Luz <camllla@slapropaganda.com.bP-, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves 
<carolina@slapropaganda com.br>, Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

TCE/GEPRO 
Oi Vanda, PG. 221 

Você esta se referindo a cartilha OC (32117)? 

Posso imprimir 1000 unidades mesmo sem as suas considerações? 

Liberando hoje, vou confirmar o prazo que conseguimos, ok? 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, è expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Vanda Amorim [mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 11:47 
Para: Mirella Santos 
Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

CARTILHA_15X21 DPE 3_EDICAO para aprovação.pdf 
5359K 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 4 de agosto de 2015 12:12 
Para: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 
Cc: Camilla Luz <cami!la@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Carolina Gonçalves 
<carolina@slapropaganda.com.br>, Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Pode sim. 

Vanda Amorim - DRT/PE 1339 
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social 

3117-9086/ 9638-2933 
71-9159-5715 (TIM-WhatsApp) 

https://mail.gcog1e.com/mail/u/0W^ 8/15 
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e-mail alternativo: vandaamorim@gmail.com 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 15:27 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Camilia Luz <camílla@slapropaganda.com.br>, Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br>, Ascom -
<ascom@defensoria. ba.gov.br> 

Vanda, 

Segue custo referente ao banner da posse popular. 

Qualquer dúvida me avise. 

t c e / g e p r o 

PG. 222 

Seguem status das demandas. 
# 

Cartilha (OC 32117) - Finalizando material e ajustando oc para a impressão de apenas mil unidades no momento. 

• Folder ouvidoria ( OC 31118) - Oc assinada. Em ajuste no estúdio. 

• Panfleto Idoso - Aguardo OC assinada. 

• Flyer 129 - Aguardando solicitação de orçamento 

• Selo comemoração - Oc encaminhada 

• Cartões de visita - Em orçamento 

• 500 convites - Em orçamento 

• 01 Banner-OC em anexo 

Aviso Legai: Esta mensagem eletrônica pode conter Informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já , expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida, Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a Imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

https://m ail. google. ccm/mail/u/O^ 9/15 
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De: Vanda Amorim [mallto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov,br] p 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 11:45 ' ' 
Para: Mirella Santos '~'G. 
Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

2 anexos 

L . POSSE POPULAR 
^ DE DEFENSORES PÚBLICOS 

DA BAHIA posse popular- banner atualizado.jpg 
& 3727K '»i;lT 'f 
i t í ; , . . .rrJswr «ww.!..*»̂  

- -

OC 32242 - DEFENSORIA - BANNER.PDF 
° 89K 

Mirella Santos <mirella@slaprDpaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 19:02 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Vanda, 

Segue OC referente a produção das mil unidades de cartilhas. 

Preciso da aprovação urgente para liberar o arquivo ainda hoje. 

Abraços, 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já , expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mall, é expressamente proibida. Se vocá (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem Indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, Informe este fato ao seu remetente, e apague-a Imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou Informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, nSo necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Mirella Santos 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 12:02 
Para: Vanda Amorim' 

Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -

https://mail.google.com/mai l/u/Q/̂  10/15 
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Assunto: RES: Pendências outras 

T C ^ G E P R O 

Oi Vanda, pQ . 224 

Você esta se referindo a cartilha OC (32117)? 

Posso imprimir 1000 unidades mesmo sem as suas considerações? 

Liberando hoje, vou confirmar o prazo que conseguimos, ok? 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já , expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

: Vanda Amorim [matlto.vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 11:47 
Para: Mirella Santos 
Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 

[Texto das mensagens anteriores oculto! 

OC 32247 - DEFENSORIA - CARTILHA.PDF 
89K 

Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 19:09 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Vanda, 

Segue OC referente a produção de 19 mil unidades. 

https://m ail. google. ccm/mail/u/O^ 11/15 
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Qualquer dúvida me avise 

Beijos, 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já , expressamente notificado dc que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a Imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Mirella Santos 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 201519:03 
Para: Vanda Amorim' 
Cc: 'Ascom 
Assunto: RES: Pendências outras 

Vanda, 

Segue OC referente a produção das mil unidades de cartilhas. 

Preciso da aprovação urgente para liberar o arquivo ainda hoje. 

Abraços, 

pG. 225 

https ://m ai I .google.com/mai l/u/0/?ui=2&i k= 618c4d6606&view= pt&q= pend%C3%AAncias&qs=true&search=query&th=14ee49b37b2fb03e&siml=14ee49b37b. 12/15 
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t c e / g ê p * 0 

PG. 226 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter Informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já , expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este feto ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, n§o necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Mirella Santos 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 12:02 
Para: 'Vanda Amorim' 
Cc: Camilia Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: RES: Pendências outras 

Oi Vanda, 

Você esta se referindo a cartilha OC (32117)? 

Posso imprimir 1000 unidades mesmo sem as suas considerações? 

Liberando hoje, vou confirmar o prazo que conseguimos, ok? 

https-y/mail.google.com/mail/u/ar?uî  13/15 
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Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde Já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mait, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu este mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, porfavor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrosslm, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

De: Vanda Amorim [mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 11:47 
Para: Mirella Santos 
Cc: Camilla Luz; Janaina Santana; Carolina Gonçalves; Ascom -
Assunto: Re: Pendências outras 

[Texto cfas mensagens anteriores oculto] 

OC 32248 - DEFENSORIA - CARTILHA (19.000 (JNIDADES).pdf 
89K 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 4 de agosto de 2015 19:03 
Para: Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 
Cc: Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov,br> 

Mirella, o custo está aprovado, mas não tenho como pegar a assinatura de autorização hoje, só amanhã cedo. 

^ ^ ^ [Texto das mensagens anteriores oculto] 

pG. 227 

Mirella Santos <mirella@slapropaganda.com.br> 4 de agosto de 2015 19:11 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ascom - <ascom@defensoria.ba.gov.br> 

Certo. 

Vou autorizar e amanhã você me encaminha. 

Beijos, 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente notificado de que 

qualquer disseminação, distribuição, ou mesmo a efetivação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (destinatário da mensagem) 

entende que recebeu esta mensagem indevidamente, ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu 

computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com 

aquelas refletidas, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA. 

https://mail.goog!exom/mai!/u^^ 14/15 
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* 

De: Vanda Amorim [mailto:vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 19:04 
Para: Mirella Santos 
Cc: Ascom -
Assunto: Re: RE5: Pendências outras 

(Texto das mensagens anteriores oculto) 

TC E/G EP RO 

PG. 228 

https://mail.google.eom/mail/u/0/7ui=2 15/15 
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PG. 229 

, ® Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
D e f e n s o r i a P u b l i c a 

B A H I A 
* _ _ _ 

Relatório de Reunião - 23/04/2015 
3 mensagens / V f O Ç r ^ O A O 

Isabel Catan <isabei@slapropaganda.com.br> 24 de abril de 2015 11:51 
Para: "Vanda Amorim (vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br)" <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 

Data: 23/04/2015 

Local: SLA 

Horário: l l h 

Presentes 

Defensoria: Vanda 

SLA: Janaina, Isabel 

Assuntos tratados 

1. Semana da Defensoria Pública - 16 a 25/05 

- Foram solicitados alguns materiais que serão utilizados durante as ações da Semana da Defensoria que, 
l neste ano, vai contar com uma feira expositiva na estação da Lapa no dia 19. 

- Não houve demanda de criação da campanha, pois esse ano a DPE vai replicar a campanha nacional, cujo 
tema é Defesas Coletivas. 

- Foi solicitado um plano de mídia de busdoor e outdoor para todas as cidades onde a Defensoria atua. Esse 
plano já está sendo executado pela SLA e será apresentado, junto com o orçamento de produção, até o dia 
28/04. 

- Abaixo a relação de materiais: 

* Vídeo sobre a Defensoria: A ASCOM vai desenvolver junto ao Subdefensor Geral o conteúdo desse vídeo. A 
SLA precisa saber o que pode ser aproveitado do vídeo produzido no ano passado e o que precisará ser 
incluído, para fazer o ajuste do roteiro e orçar a produção do material. O vídeo precisa estar pronto para o 
evento do dia 21/05. 

* Banner institucional com pedestal: a SLA informou à ASCOM que foram produzidos 2 banners institucionais 
com a marca nova da Defensoria no ano passado. A ASCOM vai tentar localizar esse material, caso não seja 
encontrado, será necessário produzir novos banners. 

https://mail.google.eom/mail/u/Q/7ui 1/4 
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* Folhetos e cartilhas sobre os serviços de cada especializada Pq. ^ 

JDisque 129: a SLA irá apresentar um novo layout para essa peça, seguindo o padrão dos folhetos de 
2012 e orçar a produção de 2.000 unidades; 

_Ouvidoria: a SLA vai resgatar a arte de 2012, verificar a liberação do uso da imagem, vai atualizar a 
marca e as informações** e orçar a produção de 5.000 unidades; 

_Defesa da Mulher: a SLA vai resgatar a arte de 2012, vai atualizar a marca e as informações** e 
orçar a produção de 5.000 unidades; 

^Paternidade Responsável: a SLA vai resgatar a arte de 2012, substituir a foto de Xanddy, precisa 
atualizar a marca e as informações e orçar a produção de 5.000 unidades; 

_Pessoas em situação de rua: resgatando o histórico de 2012, a SLA descobriu que não foi criado 
layout e fica no aguardo das instruções da ASCOM; 

_Defesa do idoso: resgatando o histórico de 2012, a SLA descobriu que não foi criado layout e fica no 
aguardo das instruções da ASCOM; 

_Crianças e Adolescentes: resgatando o histórico de 2012, a SLA descobriu que não foi criado layout e 
fica no aguardo das instruções da ASCOM; 

^Cartilha Reconstruindo o caminho para a cidadania: a ASCOM vai definir os ajustes e o briefing da 
imagem da capa com a defensora responsável; 

_Cartilha sobre a Defensoria (quadrinhos de Cedraz): a ASCOM vai verificar a possibilidade de usar as 
ilustrações, mas será preciso atualizar o material que foi criado pela CCM. Após essas confirmações, será 
orçada a produção de 10.000 unidades. 

* * A ASCOM precisa passar as informações atualizadas para a SLA. 

https;//mail.googte.com/mail/u/Of?L^ 2/4 



26/11/2015 E-mail de Webmaâl da Defensoria Pública do Estado da Báiia-Relatório de Reunião- 23/04/2015 

TCL7GEPR0 

PG 231 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 27 de abril de 2015 16:13 
^Para : Isabel Catan <isabel@slapropaganda.com. br> 
^ ^ c : Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 

Isabel, vcs tem um orçamento prévio do que conversamos na reunião, fora o vídeo? Estou numa reunião com o 
DPG e ele ta querendo saber. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Vanda Amorim - DRT/PE 1339 
Coordenadora de Comunicação Social & Cerimonial 

3117-9086/9941-4495 
71-9159-5715 (TIM-WhatsApp) 
e-maii alternativo: vandaamor im@gmai l .com 

Isabel Catan <isabel@slapropaganda.com.br> 27 de abril de 2015 16:20 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 

Vanda, 

Não consigo ter orçamento prévio pois, de acordo com nosso contrato, preciso apresentar orçamento de 3 
fornecedores diferentes. 

Att, 

https://mail.google.com/mail/î  3/4 
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PG. 232 

De: Vanda Amorim [mailto: vanda. amorim@defensoria.ba.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2015 16:14 

^ Para: Isabel Catan 
Cc: Janaina Santana 
Assunto: Re: Relatório de Reunião - 23/04/2015 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://m ai l.gcogle. com/m ail/î Q^ 4/4 
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PG. 233 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 
1 mensagem 

Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 31 de julho de 2015 17:34 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Mirella Santos <mirelia@slapropagandacom.br>, Camilla Luz <camilla@slapropaganda.com.br>, 
"ascom@defensoria.ba.gov.br" <ascom@defensoria.ba.gov.br> * 

RELATÓRIO DE REUNIÃO ' 

Local: SLA 

Pela SLA: Janaina Santana 

Pela DPE: Vanda Amorim 

^ Data: 31/08/15 

Horário: 14h 

Assuntos: 

Campanha: Ação Cidadã "Sou Pai Responsável" 

Enviar OCs e APs de: 

Busdoor 43 adesivos - de 05 de agosto a 05 de setembro. 

Outdoor 28 cartazes - Bi-semana 34. 

De acordo com o Plano de Mídia apresentado. 

^ F e c h a r OC de produção SEM CUSTOS INTERNOS de: 

Flyer 20.000 unidades 

Cartaz 100 unidades 

Banner 30 unidades (15 unidades serão entregues amanhã, sábado, à Rua Humberto Machado, n 5a, Piatã). 

Cartão 10.000 unidades 

Fechar OC de produção com Custos Internos de: 

VT 

Spot 

Fechar OC só de custos Internos de: 

Anúncio de Jornal 

Links com os arquivos já recebidos pela SLA. 

https://mail.gcogle.com/mail/Li/Qft 1/3 
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B A H I A 

f^ÇrX O /M 
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Outros assuntos: ^^GfrPf to 

Pendente na SLA: pG. 234 

Folder Ouvidoria: aguardando arte-final alterada. 

Cartilha: aguardando arte-final alterada. 

Panfleto Idoso: Aguardando orçamento de reimpressão. 

Orçar: 

Demandas informadas hoje: 

600 convites 4 xO cor, 20 x 15, com envelope branco. 

Banner 2 x 1 com corda e tubo, 4 x 0 cor para o mesmo evento. 

Apresentar esses orçamentos na segunda-feira dia 03/08. 

Memorial da Defensoria Pública do Estado 

Projeto 30 anos: 

Orçar criação de selo de 30 anos. 

Marcar reunião para discutir o projeto após o local ser definido. 

Previsto: Vídeo, Livro, Exposição Permanente. 

Programação Visual Interna 

Produtor da SLA (Danilo) deve procurar Diogo na DPE segunda-feira para fazer fotos da Sala do Conselho e das 
portas de vidro para sugestão de programação visual, (letra caixa para a parede e adesivo para a porta). 

Xícaras e Copos 

Pesquisar no Contrato se pode ser produzido via agência. 

Qualquer dúvida ou informação divergente favor sinalizar. 

Cordialmente, 

https://mail.google.com/mail/u/Q^ 2/3 
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pG. 235 

J a n a i n a S a n t a n a 
Diretora de Atendimento 

https://mail.google.com/mail/u/(FM^ 
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Defensoria Pública Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.Dr> 
B A H I A 

RELATÓRIO DE REUNIÃO Mmo 
Janaina Santana <janaina@slapropaganda.com.br> 31 de julho de 2015 17:34 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Mirella Santos <mirella@slapnopaganda.com.br>, Camilla Luz <camilla@slapnopaganda.com.br>, 
"ascom@def ensoria. ba.gov.br" <ascom@def ensoria. ba.gov.br> 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 

Local: SLA 

Pela SLA: Janaina Santana 

Pela DPE: Vanda Amorim 

^ Data: 31/08/15 

Horário: 14h 

Assuntos: 

Campanha: Ação Cidadã "Sou Pai Responsável" 

Enviar OCs e APs de: 

Busdoor: 43 adesivos - de 05 de agosto a 05 de setembro. 

Outdoor: 28 cartazes - Bi-semana 34. 

De acordo com o Plano de Mídia apresentado. 

Fechar OC de produção SEM CUSTOS INTERNOS de: 

Flyer 20.000 unidades 

Cartaz 100 unidades 

Banner 30 unidades {15 unidades serão entregues amanhã, sábado, à Rua Humberto Machado, n 5a, Piatã). 

Cartão 10.000 unidades 

Fechar OC de produção com Custos Internos de: 

VT 

Spot 

Fechar OC só de custos Internos de: 

Anúncio de Jornal 

Links com os arquivos já recebidos pela SLA. 

https ://mai I .googl e.com/m ai l / u ^ 1/3 
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Folheto e Cartaz 
r c e e © * 0 Banner 

Spot 

Carro de som 

Divulgar o Atendimento da Defensoria nas bases comunitárias dos seguintes bairros: Calabar, Rio Sena, 
Nordeste, além das cidades: Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Lauro de Freitas. 

Chamando a população para participar do atendimento. 

Assinar com a marca da Defensoria e da Secretaria de Segurança Pública. 

SLA: Orçar: 

Panfleto 6.000 para cada base 

Cartazes 100 cartazes 

Mídia em Carro de som sempre dois dias antes de cada atendimento. 

Calabar 

Dias 4, 11, 18e25 de setembro 

Rio Sena 
2, 9, 16 e 23 de outubro 

Nordeste 

^ 6 , 13, 20, 27 de novembro 

Nas cidades de Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Lauro de Freitas as datas ainda 
serão definidas. 

Providências: 

SLA: orçar e criar material para entregar até sexta-feira dia 02. Envio dos orçamentos: terça. Envio dos layouts: 
quarta. 

Defensoria: enviar marca do projeto para subsidiar a criação, hoje, com urgência. 

3 banners 

5) Pendência: 

Orçamento de Programação visual das novas sedes. 

https y/m ai I.google, com/mail/iVW^ 2/4 
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SLA aguarda os endereços e ordem em que serão abertos. 
PG. 236 

Próximos passos: será feita uma estimativa global do custo das novas placas, de acordo com o levantamento 
feito pela Defensoria. 

Após aprovado esse serviço, o fornecedor ganhador da cotação irá aos locais fazer a vistoria e confirmar 
medidas. Algum ajuste nos custos será necessário após a vistoria. 

Após a aprovação final do projeto (artes) e do custo final, o fornecedor iniciará a produção que nas cidades mais 
distantes deve levar em tomo de 30 dias entre a vistoria e a instalação final, considerando que teremos 
agilidade na aprovação dos custos. Um cronograma de produção será apresentado após o levantamento de 
quantidades de peças x cidades. 

Providências: 

Defensoria: Levantar endereços e quantidades. 

6) Nova demanda: Vídeo Institucional 

Aguardando reunião de briefing com cada área. 

A SLA pode também fazer contato com cada área para essa entrevista e levantamento dos casos. 

Foi solicitado um orçamento, porém não é possível orçar sem um roteiro. 

Providência: 

Defensoria: Levantar contatos e/ou agendar reunião (ões). 

7) Nova demanda: Vídeo em animação com as ilustrações de Cedraz. 

Providência: 

Defensoria: verificar direitos de autor e conexos para uso das ilustrações em vídeo. 

SLA: orçar produção de vídeo em animação com base na Cartilha. 

Nova demanda: Projeto Mãos que reciclam 

Vitória da Conquista -17 de outubro 

Criar 

Marca para o projeto 

Camisa 

Crachá 

Folders 

Cartazes 

Pendência: envio do conteúdo e das quantidades de cada peça sobre o projeto para a SLA ter as informações 
para criar as peças e orçar a produção. 

Providências: 

Defensoria: marcar reunião de briefing com o responsável pelo projeto Dr Ludio Rodrigues. 
https://mail.google.com/mail/^ 3%B3rio%20(te%20reuni%C3%A3o&qs=true&search=qi»ery&th=14f84f187270cc... 3/4 
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239 
9) Outras informações 

Vanda estará afastada de 05 a 25/09. 

Próxima reunião: quarta, dia 02, as 9h. 

Qualquer dúvida ou informação divergente gentileza sinalizar. Cordialmente, 

httpsV/mail.googl e.c^/mail/u/0/?ui=2&ik=618c4d66^^ 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Salvador, 01 de dezembro de 2015 

À Sra. Renilda Brito Santos. 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezada Senhora, 

Com a honra de cumprimentá-la, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria. relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° 010 RB/2015, sirvo-

me da presente para exibir as informações a seguir: 

Em relação ao presente questionamento esclarecemos que o empenho foi realizado em 

09 de dezembro de 2014 e encaminhado à contratada no dia seguinte. O fiscal do 

contrato ao acompanhar o prazo para a entrega da mercadoria entrou em contato com a 

contratada que justificou o atraso em razão de que somente pode emitir a compra junto 

ao fabricante apenas quando recebeu a Nota de Empenho. 

A multa deixou de ser cobrada em razão da justificativa apresentada pela contratada, 

bem como que não houve prejuízo para a Instituição em razão do atraso na entrega dos 

equipamentos adquiridos. 

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e renovamos os 

votos de elevada consideração. 

Defe i do Estado da Bahia 

Diretora Geral interina 

Renilda Brito Santos 

Auditora-TCE/BA 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

!riS(it.iiçéí)n«.l!>nu-!l A IjíiiC.Í 
Salvador, 07 de outubro de 2015 

À Sra Graça Maria Tosta Rodrigues. 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezada Senhora. 

Com a honra de cumprimentá-la. em atenção à Ordem de Serviço TCE :n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria. relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° GM-0Í/2015. 

apresentamos os documentos e/ou esclarecimentos abaixo discriminados, 

especificamente para o item: 

Demonstrativo das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares 

instaurados e os que estavam em trâmite na referido períodof contendo o número do 

processo, natureza do procedimento, número e data da portariaf motivo da 

apuração, nome do envolvido, estágio atual e resultado (se concluído). 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Diretoria Geral 

Recebido em 07/10/2015. 

Graça Maria Tosta Rodrigues 

Auditora 



JANEIRO - AGOSTO 2015 
Natureza do 

Procedimento 

Número do 

Processo Instauração Motivo da Apuração 

Estágio 

atual resultado 

concluídas 

Sindicância 1224130085325 

PORTARIA CG D/DP E N° 

015/2013, publicada no 

D.O.E de 13.12.2013 

apurar a existência de indícios de infração disciplinar de defensor 

público 

concluída 

em 

25.03.2015 

arquivamento (art. 231, § 2°, parte final e art. 50, XIX, ambos da 

Lei Complementar n° 26/2006),dada a perda do objeto com a 

descaracterizaçüo da existência da falta funcional 

Sindicância 1224140006326 

PORTARIA CGD/DPE. N° 

007/2014. publicada no 

D.O.E de 10 e 11.05.2014 

apurar a existência de indícios de infração disciplinar de defensor 

público 

concluída 

em 

05.03.2015 

arquivamento (art. 231, § 2% parte final c art. 50, XIX, ambos da 

Lei Complementar n° 26/2006), Inexistência dc prejuízo 

decorrente da conduta e prescrição 

Sindicância 1224140031894 

PORTARIA CGD/DPE N° 

016/2014, publicada no 

D.O.E de 02 e 03.08.2014 

apurar o lato e suas circunstâncias, bem como autoria, afim de 

averiguar a existência de indícios da prática de eventual infração 

disciplinar, em relação à subtração de materiais de consumo 

como rcsmas de papel A4 e cartuchos de impressora HD60, do 

armário disponibilizado para o Júri, bem assim a falta de 05 

(cinco) resmas de papel do armário destinado á guarda de 

materiais de consumo da empresa Escrita 

concluída 

cm 

22.05.2015 

arquivamento - (art. 231, § 2°, parte final e art. 50. XIX, ambos 

da Lei Complementar n° 26/2006), dada a impossibilidade de 

identificar a autoria 

Sindicância 1224100008342 

PORTARIA CGD/DPE N° 

016/2015, publicada no 

D.O.E de 13.05.2015 

apurar a responsabilidade pelo sumiço de dois equipamentos de 

informática, tipo monitores de LCD da marca Samsung, na sede 

da Casa de Acesso II. 

concluída 

em 

08.05.2015 

arquivamento - com fundamento no art. 231, § 2°, parte final e 

art. 50, X IX ambos da Lei Complementar n° 26/2006, dada a 

impossibilidade de identificar a autoria 

Sindicância 1224140061823 

PORTARIA CGD/DPE N° 

001 /2015, publicada no 

D.O.E de 13.01.2015 

apurar o fato e suas circunstâncias, bem como autoria, afim de 

averiguar a existência de indícios da prática de eventual infração 

disciplinarem relação ao extravio de 09 (nove) exemplares de 

Üvros da biblioteca da Sede de Vitória da Conquista 

concluída 

em 

30.04.2015 

arquivamento - com fundamento no art. 231, § 2°, parte final c 

art. 50, XIX, ambos da Lei Complementar n° 26/2006, dada a 

impossibilidade de identificar a autoria 

Sindicância 1224140034028 

PORTARIA CGD/DPE N" 

002/2015, publicada no 

D.O.E de 20.02.2015 

apurar a responsabilidade pelo sumiço de um equipamento dc 

informática, patrimônio n° 13018, marca Dell Service Tag 

JKYLZXI, lipo notebook, na sede da Escola Superior da 

Defensoria Pública - ESDEP 

concluída 

em 

08.05.2015 

arquivamento - (art. 231, § 2", parte final e art. 50. XIX, ambos 

da Lei Complementar n° 26/2006), dada a impossibilidade de 

identificar a autoria 

Sindicância 1224140088306 

PORTARIA CGD/DPE N° 

006/2015, publicada no 

D.O.E dc 11.03.2015 

apurar os fatos relacionados ao sumiço de 01 (uma) TV Led 32", 

tombada no patrimônio da Defensoria Pública sob o nD 0012518. 

concluída 

cm 

21.05.2015 

arquivamento - (art. 231, § 2o. parte final e art. 50, XIX, ambos 

da Lei Complementar n° 26/2006), dada a impossibilidade dc 

identiGcar a autoria 

Sindicância 1224150008866 

PORTARIA CGD/DPE N° 

007/2015, publicada no 

D.O.E de 12.03.2015 apurar suposta faha fonoional cometida por servidor 

concluída em 
26.05.2015 

arquivamento • (wt 231, § 2®, parte final e orL 30, XIX, ambos da Lei 
Complementar n* 26/2006), dada a demonstração do nSo ocorrência de 
falta ftmeiona). Deue modo, restou demonstrado & ttâo 
ocorrência/sindicado n3o integrava mais o quadro funcional da 
Defensoria Pública, quando da conctosSo da sindicância. 

Sindicância 1224150006600 

PORTARIA CGD/DPE N® 

010/2015, publicada no 

D.O.E de 17.03.2015 

apurar o(s) autores) responsável(responsáveis) pelo sumiço dc 

01 (uma) câmera digital Mirage Vision 14 mega pixels, tombada 

no patrimônio da Defensoria Pública sob o n° 00012314. 

concluída 

em 

07.05.2015 

arquivamento - (art. 231, § 2o, parte Bnal e art. 50, XIX, ambos 

da Lei Complementar n° 26/2006), dada a impossibilidade de 

identificar a autoria 

em curso 

Sindicância 1224110055128 

PORTARIA CGD/DPE N° 

001/2013, publicada no 

D.O.E de 03.05.2013 

apurar o desenvolvimento da obra de reforma da Escola Superior 

da Defensoria Pública em curso 
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Processo 

Administrativo 

Disciplinar 1224100030305 

PORTARIA Interna 

Corregedoria DPE dc 

05.08.2010 apurar conduta de defensor público em curso 

Sindicância 1224150009692 

PORTARIA CGD/DPE N" 

017/2015, publicada no 

D.O.E de2l.05.2015 

apurar a existência de indícios de infração disciplinar de defensor 

público em curso 

Sindicância 1224150002019 

PORTARIA CGD/DPE N° 

018/2015, publicada no 

D.O.E dc2l.05.2015 

apurar a existência de indícios de infração disciplinar de defensor 

público em curso 

Sindicância 

1224150011875e 

1224150012022 

PORTARIA CGD/DPE N° 

021/2015, publicada no 

D.O.E de 24.07.2015 apurar conduta de defensor público era curai 

Sindicância 1224150046601 

PORTARIA CGD/DPE N° 

022/2015, publicada no 

D.O.E de 23.07.2015 apurar conduta de defensor público em curso 
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Salvador, 06 de outubro de 2015 

Ao Sra Graça Maria Tosta Rodrigues, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhora, 

Com a honra de cumprimentá-lo, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a 

execução orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 2015. bem assim observando o quanto requerido na 

Solicitação n° GM-01/2015, apresentamos os documentos e/ou esclarecimentos abaixo discriminados: 



PLANILHA DE LICITAÇÕES / HOMOLOGADAS REALIZADAS NA OPE - EXERCÍCIO 2015 

[MODALIDADE OBJETO 
í " "»t« " 

DATADA 
ABERTURA EMPRESA VENCEDORA PROCESSO •• DATA 

HOMOLOGAÇÃO 
VALOR 
ORÇADO R$ 

VALOR " 
APURADO 

. -

ECON. ECON. N® DO 
CONTRATO 

Pregão 
Eletrônico 
34/2014 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 
CONSUMO. 

12.12.2014 

1) AQUARIUS COM. EQUIP. 
INFORM. LTDA; 

2) EDSON R. CERQUEIRA: 

3) BAHIA GRAF LTDA ; 
4) LEONARDO LOPES DA MATA 
ME; 
5) PORT DISTRIBUID, DE 
INFORMATICA E PAPELARIA 
LTDA; 
6) IMPRIMI LTDA - ME; 

7) VG COMERC. MAT. P/ 
ESCRITORIO LTDA; 

8) NCK COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA : 
9) BAHIA FORTE 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
LTDA - EPP. 

1224140077592 14/01/2015 244.415,80 151.211,25 93.204.55 38.13% 

Pregão 
Eletrônico 
35/2014 

AQUISIÇÃO DE 30 
(TRINTA) 
IMPRESSORAS, 
LASER OU LED. 

09.01.2015 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI -
EPP 1224140075670 19/01/2015 49.630,00 22.663,80 26.966,20 54,33% 01/2015 

Concorrênc. 
01/2014 CANCELADA . . . . . . . . . . . . - -

. . . 

Pregão 
Eletrônico 
01/2015 

AQUISIÇÃO DE 720 
(SETECENTAS E 
VINTE) CAMISAS 
POLO EM MALHA 
PIQUET. 

25.03.2015 QUALITV CONFECÇÕES LTDA 
EPP 1224140081336 31/03/2015 19.680,00 10.720,80 8.959.20 45.53% AFM 

Pregão 
Eletrônico 
02/2015 

AQUISIÇÃO DE 20 
(VINTE) SWITCHES, 25.03.2015 COMDADOS COM. SERV. 

ELETRÔNICOS LTDA 1224140093318 01/04/2015 279.116,66 265.100.00 10.016.66 3,59% 04/2015 
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Pregão 
Eletrônico 
03/2015 

AQUISIÇÃO DE 200 
(DUZENTOS) 
ESTABILIZADORES DE 
TENSÃO ELÉTRICA. 
SENDO: 100 (CEM) DE 
600 VA E 100 (CEM) 
1000 VA. 

27.03.2015 RR VISION COMERCIAL LTDA -
ME 1224150002035 06/04/2015 31.520.00 25.568,00 5.952,00 16.88% 05/2015 

Pregão 
Eletrônico 
04/2015 

AQUISIÇÃO DE 22 
(VINTE E DOIS) 
ROTEADORES DE 
REDE SEfvl RO 
(WIRELESS), 

08.04.2015 RECICART - COM. E SERVIÇOS 
LTDA - EIRELI 1224150004844 28/04/2015 12.224,66 7.689,00 4.535,66 37,10% 06/2015 

Pregão 
Eletrônico 
05/2015 

AQUISIÇÃO DE 04 
(QUATRO) NOBREAKS 09.04.2015 

ASKIDUBIWAY SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

1224140085277 17/04/2015 12.706,67 8.580.00 4.126,67 32.48% 07/2015 

Pregão 
Eletrônico 
00/2015 

CONTRATAÇÃO DE 
EMP. ESPECIAL. NA 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS DE 
TRANSPORTE, QUE 
CONSISTE NA 
OPERACIONALtZAÇÃ 
O DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA DPE-
BAHIA. 

ADIADO 
07.10.2015 

1224140083304 

Pregão 
Eletrônico 
07/2015 

AQUISIÇÃO DE 
SISTEMA DE 
SEGURANÇA DE 
REDE C/02 (dois) 
HARDWARES 
(FIREWALL E 
RECURSO DE 
GERENCIAM. MONIT. 
TIPO APPLIANCEE 
SOFTWARE, Cl 
INSTAL DE REDE 
LÓGICA P/ A NOVA 
UNIDADE DA DPE. 

27.04.2015 CENTRO DE PESQUISAS EM 
INFORMÁTICA LTDA. 1224140057257 10/06/2015 397,833,34 389.500.00 8.333,34 2.10% 08/2015 
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Pregão 
Eletrônico 
0B/2015 

AQUISIÇÃO DE 24 
(VINTE E QUATRO) 
PNEUS 

11.06.2015 MEGA PNEUS EIRELI EPP 1224150017547 19/06/2015 7.993,04 7.147,00 846,04 10,58% AFM 

Pregão 
Eletrônico 
09/2015 

AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO 11.08.2015 

1) MAGORE COMERCIAL LTDA-
ME; 
2) BEATRIZ COMÉRCIO DE 
MÓVEIS EIRELI - ME; 

3) C & AR LIMATIZ.LTDA ME 

4JMÔNICA VASCONCELOS DA 
SILVA SOUZA. 

1224150031400 21/08/2015 218.436,74 160.215.41 58.221,33 27% 

Pregão 
Eletrônico 
10/2015 

AQUISIÇÃO DE 400 
TONERS SAMSUNG 12.08.2015 MICROSENS LTDA 1224150020300 17/08/2015 139.100.00 128.550.00 10.550,00 7,58% AFM 

Pregão 
Eletrônico 
11/2015 

AQUISIÇÃO DE 30 
CILINDROS DE 
IMAGEM E 90 TONERS 
OKI DATA 

19.08.2015 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI -
EPP 1224150040336 21/08/2015 46.950,00 33.999,00 12.950,00 27.58% AFM 

Pregão 
Eletrônico 
12/2015 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPEC. NA 
PREST. DE SERV. DE 
PÔS-GARANTIA Pt 
MICROCOMP. DA 
MARCA DELL, 
MODELO OPTIPLEX 
79D. 

27.08.2015 CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA 1224150041S44 31/08/2015 352.813,33 314.599.20 38.214,13 10,83% 22/2015 

VALOR TOTAL 1.812.420,24 1.529.543,46 282.875,78 

Recebido em 06/10/2015. 

Graça Maria Tosla Rodrigues 

Auditora 
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Sa lvador , 09 dc o u t u b r o de 2(115 

À Sra Graça Maria Tosta Rodrigues. 

Egrégio Tribunal de Contas do Es lado da Bahia - TCE 

Prezada Senhora, 

Com a honra de cumprimentá-la, em atenção à Ordem dc Serviço TCE n° 124/2015. 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015. bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° GM-01/2015. 

apresentamos, conforme mensagem eletrônica anexa, os documentos e/ou 

esclarecimentos abaixo discriminados, especificamente para o item: 

Demonstrativos dos contratos e convênios celebrados e os que estavam em vigência 

no lapso temporal c/fado, identificando o número do Termo, objeto, nome do 

contratado/convenente, valor original, valor do desembolso no período inspecionado, 

valor do desembolso acumulado e o saldo do contrato/convênio, prazo de vigência ( 

inicio e término) e os Aditivos deles decorrentes, com o respectivo número, data de 

celebração e objeto. 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Diretoria Geral 

Recebido em 09/10/2015. 

Graça Maria Tosta Rodrigues 

Auditora 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA 
Demonstrativo de Convênios 
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1 
Cooperação 
Técnica e 

Administrativa 
04/2013 Município de Candeías/BA 

2 
Cooperação 
Técnica e 

Administrativa 
04/2015 Município de trecè/BA 

3 
Cooperação 
Técnica e 

Administrativa 
01/2011 Município de Senhor do Bonfim/BA 

4 
Cooperação 

Técnica 
Interinstitucional 

S/N° 

Ministério Público do Estado da Bahia / Superintendencia 
Regional do Trabalho e Emprego na Bahia / Ministério Público 

do Trabalho / Serviço Nacional de Apredizagem Industrial -
Departamento Regional da Bahia / Fundação da Criança e do 
Adolescente - FUNDAC / Município de Salvador / Fundação 

Cidade Mãe / Secretaria de Educação - SMED / Secretaria de 
Saúde - SMS / Secretaria de Promoção Social e Combate a 

Pobreza - SEMPS 

Modelo fornecido pelo TCE-8A pág. 1 / 27 
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Salvador, 30 de novembro de 2015 

Defensoria Pública 
BAHIA 

À Sra Graça Maria Tosta Rodrigues, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezada Senhora, 

Com a honra de cumprimentá-la, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, que 

delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução orçamentária e 

financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 2015, bem assim 

observando o quanto requerido na Solicitação n° GM-11/2015, sirvo-me da presente para 

exibir as informações, dados e documentos a seguir: 

A - Da aquisição de pós garantia para microcomputadores (PE n° 12/2015) 

A Defensoria Pública, através de processo licitatório no ano de 2012, adquiriu 420 

(quatrocentos e vinte) microcomputadores, marca Dell, modelo Optiplex 790, que compõem o 

parque tecnológico da DPE. Registro, no entanto, que no mês de janeiro do ano corrente, a 

garantia dos produtos expirou. 

Esse número representa 44% do parque de equipamentos da Defensoria Pública, sendo que os 

mesmos se encontram distribuídos pela Capital e Interior do Estado. Os equipamentos 

atendem perfeitamente as demandas da Instituição e se encontram em bom estado de 

conservação, sendo desarrazoado a sua substituição. Insta salientar que esses equipamentos 

são utilizados por todos os Defensores Públicos, capital e interior do Estado. 

Com esse serviço de aquisição da pós garantia buscamos a economicidade e continuidade dos 

serviços. A época da licitação, cada equipamento foi adquirido por R$ 2950,00 (dois mil, 

novecentos e cinqüenta reais), totalizando um valor total de R$ 1.239.000,00 (um milhão, 

duzentos e trinta e nove mil reais). Com essa extensão o custo se reduz e mantemos todos os 

equipamentos no local, sem causar prejuízos ou descontinuidade dos trabalhos institucionais 

em caso de falha nos mesmos, objetivando a redução de despesas, valendo repetir que todos 

equipamentos se encontram em bom estado de conservação. 

O valor referência utilizado na licitação foi de R$ 938,33, para o período de 24 (vinte e 

quatro) meses, com um valor mensal de R$ 39,97 por equipamento, e ao final do certame o 

valor foi de R$ 836,70, com valor mensal de RS 34,86, representando uma economia de R$ 

38,214,13 (trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais e treze centavos). 

O fornecedor da pós garantia, assim como os demais fabricantes, que controlam o prazo de 

vigência da garantia dos seus produtos e das extensões do prazo originalmente adquirido, tem 

sempre como referência inicial a data de sua fabricação. 

Não se pode considerar esta licitação como uma contratação de um suporte e assistência 

técnica com fornecimento de peças inclusas completamente dissociado da garantia do 

equipamento que foi efetivamente o objeto licitado. 
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A Defensoria pretende alcançar a máxima segurança no processo de suporte e assistência 

técnica do seu parque de equipamentos sob responsabilidade do fabricante e não expondo esta 

atividade a empresas de assistência técnica ditas "especializadas" que abundam no mercado. 

Em todos os segmentos da indústria é notória esta diferença: uma coisa é buscar o 

atendimento no fabricante ou na sua rede autorizada que opera sob sua supervisão e onde 

temos a certeza da aplicação de peças originais, outro cenário se perfaz com empresas que não 

são fornecedores conveniados e que não garantem a autenticidade das peças. 

Iniciamos o processo para contratação do serviço de pós garantia, cerca de 60 (sessenta) dias 

antes do vencimento da mesma. Porém devido a barreiras legais, não poderíamos realizar o 

processo através de inexigibilidade, por questões de atendimento a legislação pertinente, 

apesar de uma carta expedida pela ABINEE - Associação Brasileira da Industria Elétrica e 

Eletrônica, onde garante que a Dell Computadores do Brasil, é a única autorizada a vender, no 

país, os serviços, denominados "APÓS" de manutenção e suporte, que envolve os serviços de 

NBD, SBD. ProSupport, ProSupport Plus e Complete Care, as entidades da administração 

pública e às empresas de economia mista para os quantitativos dos produtos (descritos na 

carta). 

A Dell Computadores do Brasil considera prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do 

vencimento da garantia dos equipamentos. A extensão solicitada no edital contempla 

equipamentos cuja garantia, venceram em 16 de janeiro de 2015, sendo assim, os 

computadores que sofressem algum tipo de problema, como defeito nas peças, poderiam ser 

consertados quando a garantia do produto fosse regularizada. 

Nesta senda respondemos aos questionamentos da seguinte forma: 

1) Ante o exposto e em atenção ao questionamento, informo positivamente que foi 

mantido contato desde Janeiro/2015, com a empresa Dell Computadores e se 

encontram nesta coordenação a disposição deste órgão, se assim entender necessário, 

todas as comunicações eletrônicas mantidas com a empresa supracitada, com vistas a 

renovação da garantia. 

2) Sim, a título de esclarecimento, em processo similar, o mesmo fabricante informa que 

o serviço pode ser contratado após o vencimento da garantia, conforme se demostra no 

documento em anexo. Ainda com fito de corroborar com as assertivas acima, junto 

cópia da proposta comercial encaminhada pela Dell Computadores, à época, da qual se 

depreende a possibilidade de renovação com a garantia vencida "ex vi" do item 3 da 

proposta. 

Ir 
Defensoria Pública 

BAHIA 

B) Da aquisição de equipamentos de rede do tipo Firewall (PE n° 07/2015) 

Aos 14 dias do mês de junho de 2013, a Defensoria Pública do Estado da Bahia realizou 

processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N° 10/2013, Processo Administrativo n°: 

1224130028836, no site www.licitacoes-e.com.br com código de identificação: N° 486400 

tendo como objeto do certame: 

http://www.licitacoes-e.com.br
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"SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA DE REDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 
CONDIÇÕES DEFINIDAS NA SEÇÃO B - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS ANEXA A ESTE 
EDITAL". 

Após conclusão do certame e todas as etapas necessárias para celebração de um contrato, a 

Defensoria Pública realizou a aquisição dos seguintes equipamentos: 

1- Fabricante: Fortinet Marca: FortiGate-200B garantia de 3 anos: PN: FG-200B e Bundle PN: 

FortiGate-200B FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract - 3 Year FortiCare plus 

FortiGuard Bundle Contract e 01 (um) disco FSM-064 Module - PN: FSM-064 

2- Fabricante: Fortinet Marca: FortiAnalyzer-200D garantia de 3 anos, 4 x 10/100/1000 ports, 

4GB RAM, 1 x 1TB Storage PN: FAZ-200D com software FortiAnalyzer-200D - 3 Year 

FortiCare Contract - PN: FC-10-L0200-311-02-36. 

3- Fabricante: Fortinet Marca: FMG-VM-BASE Base FortiManager-VM para gerenciamento 

de 10 dispositivos com garantia de 3 anos. PN: FMG-VM-BASE e 3 x FortiManager-VM 

License FortiCare Contract -1 Year FortiCare Contract (1-10 devices). 

Tendo sido feito um investimento no montante de R$ 136,000,00 (cento e trinta e seis mil 

reais). 

No ano de 2015, a Defensoria se mudou para a nova sede no Centro Administrativo da Bahia 

- CAB, no qual houve um aumento de aproximadamente cinco vezes o número de servidores, 

passando de 200 funcionários para quase 1.000. Na aquisição dos firewalls em 2013, foi 

projetado um equipamento que se suporta um cenário para aproximadamente 300 usuários. 

Número esse maior que a antiga sede na Pituba. O aumento do número de funcionários 

acarretou em diversos problemas, entre estes, destacam-se: lentidão na rede, equipamentos 

atingindo sua performance de 100% de uso, gerando ocasionalmente paradas do equipamento 

que poderiam ocasionar graves incidentes. Um incidente de segurança está diretamente 

relacionado com prejuízos financeiros, sejam eles devidos à parada de um sistema por conta 

de um vírus, ao furto de uma informação confidencial ou à perda de uma informação 

importante. 

Destarte, foi visto que a aquisição de nova solução integrada de segurança era de suma 

importância para a proteção dos dados contidos na rede da DEFENSORIA PÚBLICA. Um 

Firewall UTM consiste em um filtro que controla todas as comunicações que passam de uma 

rede a outra, permitindo ou negando seu acesso a outra rede. A principal função do firewall é 

o bloqueio ativo de tráfego indesejado, impedindo uma variedade de ataques e tráfego 

malicioso. Entre as várias ações de segurança capaz de implementação em um firewall pode-

se citar: ajuda a impedir que a rede, servidores e ativos sejam acessados sem autorização; evita 

que informações sejam capturadas; bloqueio de programas indesejados na rede como 

compartilhamento de dados e de mensagens instantâneas; fechamento de portas não utilizadas 

a fim de evitar abusos na utilização da Internet; permite auditoria nos acessos a recursos da 

rede; permite a limitação de banda por serviços e monitoramentos dos links de dados que 

passam por ele. 
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I - SOB O PONTO DE VISTA LEGAL: 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a aquisição de um produto específico, com 

indicação de marca, não representa qualquer afronta aos ditames legais, uma vez justificado 

tecnicamente, de acordo com a própria lei 8.666/93. 

Conforme Inciso I do Art. 31, da Lei Estadual 9.433/05, que diz, in verbis: 

"Art. 31 - As compras deverão, sempre que possível: 

I - Atender ao princípio da padronização e à compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica 

e garantia oferecidas; 

II- SOB O PONTO DE VISTA TÉCNICO: 

Coube, então, à Equipe técnica da Defensoria avaliar qual seria a opção mais vantajosa técnica 

e financeiramente para o órgão. Do ponto de vista técnico constatou-se que, na hipótese de se 

adquirir uma nova solução, desconsiderando-se o investimento realizado anteriormente (na 

aquisição do Fortigate 200B, do FortiManager e do Fortianalyzer), seria necessário um novo 

investimento em tempo de aprendizado e de adaptação da equipe de suporte da 

DEFENSORIA, que foi treinada e capacitada recentemente na tecnologia utilizada por este 

órgão, além do que as funções dos equipamentos FortiManager (gerenciamento) e 

FortiAnalyzer (logs e relatórios) seriam completamente perdidas caso fosse ofertada uma 

solução de fabricante diverso daquele que já está em operação, causando perda do 

investimento já realizado na solução. 

Outrossim, ainda sobre parâmetros de caráter técnico, refere-se à complexidade adicional de 

gerenciamento e resolução de incidentes de segurança da informação, em um ambiente 

computacional heterogêneo. Um incidente de segurança, deve ser prontamente rechaçada pela 

equipe técnica. Quanto mais complexa a solução responsável por garantir a segurança 

(diversas tecnologias de diversos fabricantes), mais difícil e menos efetiva se torna a reação 

frente as ameaças. 

Sob a ótica da compatibilidade entre os equipamentos que compõem a solução pretendida, 

convém ressaltar que as soluções existentes na Defensoria (Fortimanager FMG-VM-Base e 

FMG-VM-10-UG) e (FortiAnalyzer-200D - FC-10-L0200-311-02-36) foram projetados para 

gerenciar equipamentos do próprio fabricante (FORTINET), ou seja, como se trata de solução 

proprietária, não seria possível utilizar estes equipamentos para gerenciar, coletar logs e emitir 

relatórios de firewalls de outros fabricantes. 

Portanto, foram essas as razões que levaram o CMO a concluir que seria mais vantajoso 

técnica e economicamente optar pela solução atual. 

2. Qual a justificativa para se exigir a realização de vistoria técnica na sede da 

Defensoria Pública, visto que os serviços de instalação contratados são básicos e usuais a 

qualquer aquisição do gênero? Que empresas realizaram essa vistoria? 
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1 - SOB O PONTO DE VISTA LEGAL: 

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de sua 

proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado 

o objeto/encargo licitado, evitar que a Administração Pública tenha prejuízos de natureza 

econômica e/ou técnica, durante a execução do contrato, além de atenuar o risco da ocorrência 

de extinção precoce do contrato, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo 

particular, de que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o 

cumprimento do objeto. 

Trata-se de um direito do particular de conferir sua própria capacidade técnica para executar o 

encargo, e de formular sua proposta de preço com base na realidade da contratação, uma vez 

que, ao realizar a visita técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de 

execução da obra ou do serviço. 

Ademais a Lei de Licitações autoriza a Administração Pública a exigir, como requisito de 

qualificação técnica, a comprovação de que o licitante realizou visita técnica - também 

chamada de visita prévia, visita de vistoria ou vistoria técnica - no local onde serão cumpridas 

as futuras obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de sua proposta no 

certame. 

Isso é o que se extrai do disposto no art. 30, inc. III da Lei n° 8.666/93, in verbis: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

Nesse sentido já observou o TCU ao tratar da visita técnica. 

"A finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o 

exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 

objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, 

influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto" 

II- SOB O PONTO DE VISTA TÉCNICO: 

A implantação de soluções de firewall requerem atenção no momento da elaboração do 

projeto técnico para atendimento às necessidades do Órgão pois o mesmo possui uma série de 

particularidades de regras de acesso, roteamento, Redes Privadas Virtuais (VPN), dentre 

outras que precisam ser verificadas pelas empresas que pretendam atender ao certame, de 

forma a evitar entendimentos equivocados sobre os serviços que deveria ser realizados, 

conforme o termo de referência, evitando futuras alegações de desconhecimento das 

condições para prestação dos serviços e das implementações a serem realizadas. 

Posto isto, esta CMO entendeu ser imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações 

contratuais vistoria técnica e avaliação dos concorrentes no cenário da Defensoria a fim de 

evitar possíveis problemas na execução dos serviços de implantação. 

(...) 
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3. E procedimento padrão da DPE exigir que as empresas licitantes sejam registradas no 

C R E A mesmo para serviços de Tecnologia da Informação? 

A Defensoria Pública do Estado da Bahia entende que os serviços que estão no âmbito de 

categorias profissionais regulamentadas devem ser executados por profissionais devidamente 

registrados no Conselho Profissional competente e com acervo técnico compatível com os 

serviços a serem realizados. O propósito é garantir que todo e qualquer serviço de atribuição 

específica de uma categoria profissional seja entregue dentro das regulamentações legais e 

respeitando a legislação nacional. 

No instrumento convocatório Pregão Eletrônico n° 07/2015 de Processo Administrativo n° 

1224140057257 solicita-se que as empresas interessadas em participar do certame público 

tenham cadastro junto ao CREA, pois os serviços de instalação e montagem de equipamentos 

eletrônicos competem ao Engenheiro de Computação ou Engenheiro Eletricista com ênfase 

em Computação conforme RESOLUÇÃO N° 380, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993 do 

CONFEA. 

Além disso, o próprio cadastro estadual de produtos e serviços (SIMPAS) possui indicação do 

código SIMPAS: 08.34 - INSTALACAO DE REDE lógica, com instalação física de 

ativos, utilizado neste certame para cobrir as necessidades de implantação da solução. 

A própria Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, solicita através do 

site www. c o.m pr asn et. b a. ao v. br seu manual para cadastramento em seu ANEXO V, 

DOCUMENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA POR FAMÍLIA o cadastro dos itens, 

conforme imagem abaixo: 

ÒÔ 34 tnstalõçàô e Montagem de 
Redes dê Telecomunicações 

Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA • 
Certidão de Acervo Técnico * Atestados de Capacidade Técnica 
Averbado peto CREA. 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -

CREA, usando das atribuições que lhe conferem e CONSIDERANDO a grande evolução 

tecnológica decorrente do uso do computador na área da Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, por meio da RESOLUÇÃO N° 380, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993 resolve: 

Art. I o - Compete ao Engenheiro de Computação ou Engenheiro Eletricista com ênfase em 

Computação o desempenho das atividades do Artigo 9o da Resolução n° 218/73, acrescidas de 

análise de sistemas computacionais, seus serviços afins e correlatos. 

A RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 cita, in verbis: 

Art. 9o - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 

MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 
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I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo Io desta Resolução, referentes a materiais 

elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 

telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e 

correlatos. 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento* projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação» arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, anájise* experimentação, ensaio e divulgação 

técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuraçào e controle de qualidade; 

Atividade \ 1 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 

ou manutenção: 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Ali vi dade ! 8 - Execução de desenho técnico. 

E ainda, a exigência de registro no CREA é autorizada pelo artigo 30 da Lei 8.666/93, 

conforme destacado a seguir: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ Io A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela 

Lei n° 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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C) Da aquisição de equipamentos de rede do tipo switch (PE n° 02/2015). 

1 - O código 70.25.09.00005975-7, disponível no sistema de compras do estado. Comprasnet, 

já contempla a garantia de 36 meses. O Treinamento de capacitação técnica foi realizado em 

conjunto com o processo de aquisição dos equipamentos para garantir que o conteúdo 

abordado fosse compatível com os equipamentos adquiridos. A garantia de 36 meses e o 

treinamento foi solicitada junto com os equipamentos para que os mesmos fossem fornecidos 

pelo mesmo fabricante dos switches. Segue em anexo o comprovante fornecido pela empresa, 

atestando que o treinamento para os equipamentos foi realizado. Os treinamentos já estão 

inclusos na proposta do fornecedor e os mesmos foram ofertados sem nenhum custo adicional 

para a Defensoria Pública, o que representou uma economia para a Instituição. Segue a 

proposta do contratado (vencedor) especificando o treinamento. 

Desta forma evitou-se prejuízo ao órgão de comprar garantias não compatíveis com os 

equipamentos licitados e treinamento que não estejam em conformidade com as necessidades 

técnicas de operação e monitoramentos dos mesmos. 

2 - Sim, as especificações descritas no código também são atendidas pelos fabricantes Cisco e 

Brocade, dentre outros, conforme especificações em anexo. 

Devido a protocolos já existentes na configuração,, que facilitam a gerência, monitoramento e 

resolução de problemas, que são específicos da Extreme Networks foi solicitado switches da 

marca, não ferindo o princípio da isonomia já que a descrição atende a outras marcas. 

Assim também já decidiu o TCU: 

"A indicação de marca na especificação de produtos de informática pode ser 
aceita fi-ente ao princípio da padronização previsto no art. 15, inciso l da Lei n° 
8.666/1993. desde que a decisão administrativa que venha a identificar o produto 
pela sua marca seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, 
em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração. (TCU, 
Acórdão n° 2.376/2006, Plenário, Rei Min. Marcos Vinicios Vilaça, DOU 

Desse modo, agradecemos a atenção e renovamos os votos de elevada consideração. 

.13/12/2006).' 

Defen do Estado da Bahia 

Diretora Geral interina 

Recebido em de novembro de 2015. 

Graça Maria Tosta Rodrigues 

Auditora - TCE 
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Eldorado do Sul, 29 de Maio de 2015 

À 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

Ref.: Renovação de Garantia Dell 

Prezados Senhores, 

A Dell Computadores do Brasil Ltda., com sede na Av. Industrial Belgralf, 400 na cidade de Eldorado do Sul • RS sob o 
CNPJ 72.381.189/0001-10, filial na Av. Da Emancipação, 5000 na cidade de Hortolândia-SP sob o CNPJ 
72.381.189/0006-25 e filial Rua Paul Garfunkel, 1415, Setor "D", Cidade Industrial, Curitiba, PR sob o CNPJ 
72.381.189/0008-97 agradece a oportunidade de poder apresentar esta proposta em resposta ao processo em questão. 

Declaramos que atendemos a todos os itens mencionados no Convite supracitado, 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, através de nossos telefones ou e-
mails. 

Atenciosamente, 

Lisiane Pereira 
Specialist APOS Services 
DeU 1 Preferred Accounts Regional N, NE e CO 
Office +55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698 
L1siane_Pcrelra@dell.com 
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lermos h Condições Comerciais 

1 Termos & Condições Comerciais 

0 disposto na presente proposta/cotação prevalecerá sobre quaisquer outros termos e condições do Cliente, incluindo, 
mas não se limitando à Ordem de Compra ou documento equivalente emitido pelo Cliente. Se o Cliente possuir um 
Contrato vigente com a Dell que abranja o objeto da proposta/cotação, prevalecerá o disposto no Contrato. Com 
exceção do aqui disposto, as compras de Produtos, Software e/ou Serviços serão regidas pelos Termos de Venda da 
Dell, localizado no seguinte endereço eletrônico: www,deli.com/br/TermosCondicoes. Se o Cliente for Consumidor, 
nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/90 (CDC), nenhuma disposição desta proposta/cotação afetará as disposições de 
ordem pública em matéria de direitos dos consumidores. 

Os Produtos, Software e/ou Serviços ora propostos são exclusivamente para uso interno do próprio Cliente. Essa 
proposta/cotação não é válida se o Cliente estiver comprando com intenção de revender. Somente participantes do 
Programa de Canais da Dell estão autorizados a revender Produtos, Software e/ou Serviços fornecidos pela Dell nos 
termos de um Contrato de Parceria vigente, 

Os preços, termos e condições aqui dispostos permanecerão válidos por 30 dias contados da data de emissão desta 
proposta/cotação. A Dell se reserva o direito de iniciar o fornecimento dos Produtos, Software e/ou Serviços descritos 
nesta proposta/cotação apenas após a análise de crédito do Cliente, sendo que o Cliente se compromete a fornecer à 
Dell todas as informações financeiras que forem solicitadas para tanto. Igualmente, o fornecimento ocorrerá mediante 
disponibilidade dos Produtos, Software e/ou Serviços por parte da Dell. 

Além do disposto acima, a Dell apresentará nova proposta/cotação com as novas condições comerciais aplicáveis na 
hipótese de descontinuidade dos Produtos, Software e/ou Serviços propostos pela Dell durante o prazo desta 
proposta/cotação ou durante a vigência de eventual Contrato assinado pelas Partes. 

Dado o aceite tempestivo da presente proposta/cotação por parte do Cliente, os preços da presente proposta/cotação 
serão válidos pelo período de 30 dias. Caso o Cliente não adquira quantitativo referenciado na presente 
proposta/cotação, se aplicável, a Dell reserva-se ao direito de apresentar nova proposta/cotação. 

1.2 Formação do Preço, Revisão e Equilíbrio Econômico-Financeiro 
Os preços desta proposta/cotação estão expressos em Reais, tendo sido calculados com base na taxa de conversão 
de câmbio do dólar norte-americano indicada pela PTAX 800, opção 05, moeda 220, para venda, divulgada pelo 
Banco Central na data desta proposta/cotação. 

Tendo em vista que uma grande parcela dos componentes dos Produtos, Software e/ou das peças ou equipamentos 
utilizados nos Serviços cotados são importados, de modo que a variação do dólar é fator decisivo para a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro desta proposta/cotação, caso haja variação cambial do dólar superior a 3,0%, a partir 
da data desta proposta/cotação: (i) a Dell poderá apresentar nova proposta/cotação, caso o Cliente ainda não tiver 
dado o seu aceite dentro do prazo de validade desta proposta/cotação, ou, em caso de financiamento, até o 
recebimento pela DELL da carta de autorização, encaminhada pela financiadora; ou (ii) as partes poderão renegociar os 
valores propostos para os Produtos e/ou Software e/ou Serviços levando em consideração a variação cambial ocorrida 
até o dia do colocação do pedido, caso o Cliente tenha aceito a proposta/cotação dentro do prazo de validade e a 
mesma ainda esteja vigente. 

Na hipótese de não haver consenso entre as partes na renegociação dos preços mencionada no item (ii) acima, caso 
uma das partes não esteja disposta a renegociar ou caso pratique, no curso da renegociação, atos que, do ponto de 
vista dos usos negociais, provoquem a injustificada frustração da renegociação, poderá a outra parte dar a presente 
proposta/cotação imediatamente por extinta, sem a necessidade de prévia notificação. 

i.i Validade da proposta/cotação 

DEFENSORIA PUiiUCA 00 ESTADO DA BAHIA | Dell Computadores tio Brasil Ltria 
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1.3 Reindexação do Preço dos Serviços 
Se aplicável, adicionalmente ao disposto no item acima, os preços dos Serviços serão reajustados a cada 12 meses, 
contados da data de emissão desta proposta/cotação, com base na variação do índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ou outro índice que porventura venha substituí-lo. A Dell se reserva o direito de 
reajustar os valores e encargos aqui descritos em periodicidade inferior aos 12 meses, caso seja publicada Lei que 
assim a autorize. 

1.4 Condições de Pagamento 
Exceto para os casos de financiamento bancário, que obedecerão as formas de pagamento acordadas com o Banco, o 
pagamento deverá ser efetuado pelo Cliente à Dell no prazo de 30 dias após o faturamento, através de Boleto 
Bancário. Esta forma de pagamento está sujeita à aprovação de crédito pela Dell, sendo que a mesma resguarda seu 
direito em alterar a forma de pagamento aqui estabelecida. 

Na hipótese de serem contratados Serviços por etapas, o Cliente deverá emitir o Termo de Aceite para a Dell em cada 
etapa finalizada do objeto contratado, conforme definido na respectiva Descrição do Serviço (SOW), se aplicável. Tal 
Termo de Aceite deverá ser emitido pelo Cliente no prazo de 05 dias úteis, contados da conclusão de cada etapa pela 
Dell. Decorrido o prazo acima estipulado sem que o Cliente tenha emitido o Termo de Aceite para cada etapa ou sem 
que tenha se manifestado expressamente a respeito de problemas técnicos/operacionais e/ou irregularidades por parte 
da Dell, a etapa será considerada tacitamente aceita pelo Cliente. Após o aceite, os Serviços serão faturados pela Dell. 
O pagamento de tais Serviços deverá ser efetuado pelo Cliente em conformidade com o disposto nesta 
proposta/cotação ou com a SOW, se aplicável. 

O disposto acima não interfere no faturamento e obrigação do Cliente quanto ao pagamento pelos Produtos e/ou 
Software, já que os mesmos não estão sujeitos a qualquer tipo de aceitação. 

Se houver nota fiscal ou fatura pendente de pagamento, a Dell poderá, sem prejuízo de quaisquer outros direitos e 
recursos a que tenha direito, recusar pedidos adicionais do Cliente, recusar-se a despachar e fornecer Produtos, 
Software e/ou prestar Serviços contratados. 

Independentemente de comunicação por parte da Dell, no caso de atraso no pagamento, por culpa do Cliente, haverá 
incidência de multa de 2% (dois por cento} do valor em atraso, correção monetária (IGP-M) e juros moratórios de 1% ao 
mês, a partir da data de vencimento até o pagamento total. 

1.5 Pagamento por Financiamento Bancário 
Na hipótese de a compra ser realizada através de arrendamento mercantil, os dados cadastrais do destinatário e 
endereço da entrega das mercadorias devem constar expressamente na carta de autorização de faturamento emitida 
pelo Banco, mesmo que a entrega ocorra para o próprio arrendatário. 

Neste caso, a Dell emitirá as notas fiscais de vendas à empresa de arrendamento mercantil e notas fiscais de remessa 
para envio dos Produtos ao Cliente de acordo com os dados cadastrais informados e mediante autorização formal do 
Banco para tanto. 

Caso (i) o Cliente não assine o Contrato de Arrendamento Mercantil com o Banco no prazo de 30 dias, contados a partir 
do aceite desta proposta/cotação, ou em até 05 dias antes do prazo previsto para a entrega dos Produtos, Software 
e/ou Serviços, o que ocorrer primeiro, e/ou (ii) não assine o Termo de Recebimento e Aceitação - TRA decorrente do 
Contrato de Arrendamento Mercantil no prazo mencionado em tal contrato, ou (iii) caso o mesmo seja de alguma forma 
prejudicado, vindo a impedir/interferir no pagamento do Banco à Dell, ou o Cliente desista do arrendamento 
mercantil, a Dell cobrará o Cliente pela nota fiscal já emitida ao Banco, devendo o Cliente efetuar o pagamento do 
valor dos equipamentos e/ou serviços à Dell, também em 30 dias após o recebimento de aviso de cobrança da Dell. Se 
necessário, o Cliente deverá devolver os Produtos à Dell para que o faturamento seja realizado em seu nome, com 
observância à Política de Devolução da Dell. 

O Cliente está ciente e concorda que os percentuais das taxas de juros propostas pelo Banco possuem prazo validade, 
contado da data do envio da proposta pelo Banco. Caso os Produtos, Software e/ou Serviços) possuam prazo de entrega 
superior ao prazo de validade das taxas de juros, o Banco poderá alterar as taxas de juros aplicadas, podendo a Dell 
apresentar nova proposta/cotação. 
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No caso de crédito direto ao consumidor (CDC), a Detl emitirá as notas fiscais de vendas ao Cliente e com a devida 
informação da alienação fiducária dos Produtos, Software e/ou Serviços. 

Caso o Cliente não assine o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Bens e/ou Serviços (ou equivalente 
para o CDC) com o Banco no prazo de 5 dias, contados a partir do aceite desta proposta/cotação, esta 
proposta/cotação deixará de ser válida. 

Neste item, entende-se por "Banco" aquelas instituições financeiras parceiras da DELL. Quando o Cliente optar por 
outras instituições ou por FINAME, a DELL deverá aprovar previamente, sendo que os termos acima dispostos poderão 
ser alterados. 

1.6 Tributos 
Nos preços dos Produtos, Software e/ou Serviços objeto desta proposta/cotação estão inclusos todos os custos com 
tributos de responsabilidade da Dell. Na hipótese de majoração e/ou de criação de tributos incidentes sobre o 
fornecimento dos Produtos, Software e/ou Serviços, as partes renegociarão os valores dos mesmos. 

O fornecimento dos Produtos, Software e/ou Serviços constantes das respectivas Notas Fiscais não se submete a 
qualquer tipo de retenção Federal e Municipal de natureza tributária, devendo seu valor ser sempre pago 
integralmente. Na eventual hipótese de qualquer exigência de retenção sobre o preço ou parte do preço dos Produtos, 
Software e/ou Serviços, em virtude de legislação local ou modificação legislativa, o Cliente obriga-se a pagar o valor 
integral da Nota Fiscal, devendo tal retenção sempre ser suportada economicamente pelo Cliente, que considerará o 
valor apontado nas Notas Fiscais. 

Os Serviços ora propostos não estão sujeitos à retenção dos seguintes tributos: 

(i) Federais, de acordo cóm a seguinte justificativa legal: (i.ii) PIS, COFINS, CSLL e IR: não se enquadrarem como 
"serviços profissionais" (RIR, art. 647, 5 1o; Lei n° 10.833/2003 e IN SRF n° 459/2004); (i.ii) INSS: não serem prestados 
mediante cessão de mão-de-obra, não se enquadrando, portanto, nas prescrições da IN RFB n° 971/2009. 

(ii) Municipal de ISS, de acordo com a seguinte justificativa Legal: (ii.i.) O imposto Municipal ISS destacado sobre os 
serviços prestados pela Deli, pelo CNPJ 72.381.189/0001-10, é recolhido obrigatoriamente ao Município de 
Eldorado do Sul - RS onde se realiza a prestação de serviço, não podendo portanto, ser retido no Município do 
destintório. 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DÁ BAHIA HÍ DÇÍI Computadores do firasil i.tda © 



T C E / G E P R O 

P G 2 6 9 

Termos & Condicòps Comercial. 

1.7 Prazo de Entrega 
0 prazo estimado de entrega será de 30 dias úteis para Produtos nacionais e até 40 dias úteis para Produtos 
importados, contados da data da confirmação da Ordem de Compra pela Dell. Os Serviços serão prestados na forma e 
nos prazos definidos na SOW, se aplicável. 

1.8 Garantia Dell 
Os Produtos de marca Dell possuem garantia para defeitos de fábrica pelo prazo disposto nesta proposta/cotação ou no 
Certificado de Garantia que acompanhar o respectivo Produto de marca Dell. As baterias dos netbooks, notebooks e 
servidores possuem garantia de 01 ano. As lâmpadas de projetores tem garantia de 90 dias. Os prazos estipulados nesta 
cláusula começam a fluir da data da emissão da respectiva nota fiscal e constituem prazos de garantia total, ou seja, 
incluem tanto o prazo contratual quanto o prazo de garantia legal. 

A garantia dos Produtos de marca Dell não inclui problemas e/ou defeitos decorrentes da sua instalação (exceto se a 
mesma for realizada pela Dell) e/ou decorrentes do mau uso pelo Cliente. O Cliente deve observar os termos de 
garantia que acompanham os Produtos. 

Ainda que vigente o prazo de garantia, a Dell não terá nenhuma obrigação de reparar se: (i) os Produtos de marca DELL 
forem abertos, ajustados, alterados e/ou reparados por pessoas e/ou empresas não autorizadas pela Dell; (ii) os 
Produtos de marca Dell não tenham sido instalados, operados, reparados e/ou mantidos de acordo com as instruções 
fornecidas pela Dell; (iii) identificado que o dano nos Produtos de marca Dell decorre de software e/ou de vírus; e/ou 
(iv) os Produtos da marca DELL não estiverem em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso 
indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado e/ou atos da natureza, 
caso fortuito e força maior. 

As disposições de garantia da Dell deste item incluem peças e mão-de-obra e é restrita aos Produtos de marca Dell. Os 
Produtos de outras marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos respectivos fabricantes, exceto se diversamente 
previsto nesta proposta/cotação e/ou na SOW. 

A Dell não fornece garantia nem Serviços de suporte técnico para FreeDOSTM nem qualquer outro sistema operacional 
ou aplicativo que não tenha sido instalado pela própria Dell nos computadores nSeries. A Dell não garante a 
compatibilidade entre qualquer sistema operacional e os sistemas nSeries. 

A Dell não oferece qualquer garantia que eventual Software fornecido ao Cliente no escopo deste Contrato seja 
completo, adequado, de uso ininterrupto, sem erro e/ou livre de vírus, bem como que todos erros no Software serão 
passíveis de correção. O Cliente deverá assumir eventuais custos necessários para a reparação e/ou correção de 
problemas causados por vírus e/ou outros componentes nocivos, a menos que tais erros e/ou virus sejam resultantes de 
culpa grave ou dolo da Dell. 

O Cliente declara ter ciência de que a Dell não oferece nenhuma garantia de adequação dos Produtos, Software e/ou 
Serviços a quaisquer usos de alto risco, ambientes perigosos que necessitem de desempenho à prova de falhas, na qual 

1 a falha ou o mau desempenho possa acarretar a morte, dano material e/ou moral, tais como, mas não se limitando, 
controle de tráfego aéreo, suporte à vida, sistemas de comunicação. 

A Dell não garante que os Produtos, Software e/ou Serviços funcionarão: (i) em qualquer configuração específica não 
fornecida pela Dell, ou (ii) a fim de produzir resultados específicos mesmo se a configuração ou o resultado tenha sido 
discutido com a Dell. 

Havendo necessidade de troca de peças durante o prazo de garantia ou até mesmo quando da prestação dos Serviços, 
essas poderão ser novas ou recondicionadas com qualidade de novas, respeitadas as especificações originais do 
Produto. A Dell será a proprietária dos equipamentos e/ou das peças com problemas que forem substituídas, podendo 
cobrá-las do Cliente se nãò devolvidas. 

Para a execução de alguns Serviços, a Dell poderá ter que acessar hardware, software e/ou qualquer equipamento não 
fabricado pela Dell (bens de terceiros). O Cliente está ciente e concorda que algumas garantias dos fabricantes podem 
ser anuladas se a Dell ou outro que não seja o fabricante original realize algum Serviço em bens de terceiros. É de 
responsabilidade do Cliente garantir que a realização do Serviço pela Dell não afete essas garantias ou, se este for o 
caso, que o efeito seja aceitável pelo Cliente. 
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Exceto se disposto de forma diversa em uma SOW, os Serviços de reparo de Produtos de marca DELL serão os Serviços 
necessários para consertar defeitos que prejudiquem o funcionamento dos Produtos de marca Dell objetos da presente 
proposta/cotação, excluindo-se qualquer tipo de manutenção preventiva. 

1.9 Responsabilidade Dell 
A Dell indenizará o Cliente pelos danos emergentes resultantes de ações ou omissões suas ou de seus prepostos, até o 
valor máximo pago pelo Cliente à Dell, pelos Produtos, Software e/ou Serviços adquiridos no escopo desta 
proposta/cotação nos 12 meses anteriores à ocorrência do dano e desde que preenchidos os demais pressupostos 
legais. A Dell não terá nenhuma responsabilidade indenizatória além daquelas previstas nesta proposta/cotação. Ficam 
excluídas indenizações por dano em qualquer software, por danos pessoais ou por outras perdas resultantes de falhas 
nos Produtos, Software e/ou Serviços, assim como indenizações por todos e quaisquer danos incidentais, morais, 
estéticos, indiretos, lucros cessantes, perda de chances, danos imprevistos, resultantes da compra ou relacionados a 
ela, danos vinculados ao uso ou desempenho dos Produtos, Software e/ou Serviços, mesmo que o Cliente tenha sido 
alertado da possibilidade da ocorrência de tais danos. A Dell também não indenizará o Cliente por pleitos formulados 
ou direitos alegados por terceiros contra o Cliente, salvo em caso de dolo ou culpa grave da Dell de que resultem danos 
corporais ou morte ou em caso de inobservância, em Produtos, Software e/ou Serviços Dell, aos direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. Em qualquer hipótese, a Dell somente indenizará o Cliente por pleitos formulados 
ou direitos alegados por terceiros no limite em que os danos tenham sido causados por Produtos, Software e/ou 
Serviços Dell e sempre respeitando o valor máximo indenizável, conforme disposto acima. As exclusões e limitações de 
responsabilidade previstas nesta proposta/cotação configuram elementos essenciais desta e foram levadas em conta na 
formação do preço. 

1.10 Dados Cadastrais Dell Computadores do Brasil Ltda. para e fe i to de Faturamento 

Produtos/Software 
(nacionais) 
Av. Da Emancipação, 5000 
Bairro Parque dos Pinheiros 
Hortolândia, SP 
CEP 13184-654 
CNPJ: 72.381.189/0006-25 
Inscrição Estadual: 
748.130.921.116 
Inscrição Municipal: 00013148 

Produtos/Software (importados) 

Rua Paul Garfunkel, 1415, Setor 
"D" Cidade Industrial 
Curitiba, PR 
CEP: 81460-040 
CNPJ: 72.381,189/0008-97 
Inscrição Estadual: 90547676-90 

Serviços 

Av. Industrial Belgraf, 400 
Bairro Centro 
Eldorado do Sul, RS 
CEP: 92990-000 
CNPJ: 72.381.189/0001-10 
Inscrição Estadual: 267/0013494 
Inscrição Municipal: 3033-3 

1.11 Polít ica de Devolução Dell 

Somente serão aceitas devoluções nos termos do disposto na Política de Devolução da Dell localizada em 
http://www1.la.DELL.com/content/topics/reftopic.asDx/gen/pt/restocking?c=br&l=pt&s=dhs. 

1.12 Termo de Conf idenc ia l idade 

Cada uma das partes deverá considerar estritamente confidencial toda informação recebida da outra relativas a 
negociação, incluindo, mas não se limitando, as informações dos Produtos, Software e/ou Serviços divulgadas em razão 
da presente proposta/cotação apresentada pela Dell, não transmitindo nenhuma informação a terceiros, nem 
permitindo que terceiros tomem conhecimento de tais informações, exceto quando em cumprimento a ordem de 
autoridades governamentais e/ou judiciais e no estrito cumprimento da lei. Não serão consideradas confidencias 
aquelas informações que já forem de domínio público, notoriamente pertencentes à outra parte por razões comerciais 
anteriores ou exteriores a presente proposta/cotação ou obtidas por fonte governamental. A obrigação de 
confidencialidade deverá ser respeitada pelo periodo de 3 anos após o recebimento de qualquer ionformação 
confidencial. 
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1.13 Disposições Gerais 

Após o aceite da presente proposta/cotação e do processamento de uma Ordem de Compra de Serviços pela Dell, o 
Cliente terá o prazo de 6 meses para solicitar o início dos Serviços contratados. Na hipótese de o Cliente solicitar o 
inicio dos Serviços após o referido prazo, a Dell, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de cancelar tal prestação 
sem que o Cliente tenha direito a qualquer reembolso ou a reajustar o valor dos mesmos. Caso a Dell opte por 
reajustar os valores pagos inicialmente, os Serviços não serão iniciados pela Dell até que a referida diferença tenha 
sido paga pelo Cliente. 

Em caso de necessidade de reagendamento dos Serviços, por iniciativa do Cliente, o Cliente deverá comunicar a Dell 
por escrito, com 10 dias de antecedência da data prevista para o início dos Serviços, caso contrário o Cliente perderá o 
direito de solicitar os Serviços adquiridos, sem que tenha direito a qualquer reembolso de valores eventualmente já 
pagos. O Cliente é responsável pelo reembolso das despesas com taxas de transferência ou cancelamento de passagens 
aéreas, hospedagens, locação de veículos, alimentação e deslocamento dos recursos humanos destacados para os 
Serviços, decorrentes do reagendamento. 

O Cliente poderá, desde que por escrito e com 10 dias de antecedência da data prevista para o início de cada Serviço, 
manifestar seu desejo de cancelar os Serviços total ou parcialmente. Caso o Cliente opte pelo cancelamento, total ou 
parcial, o Cliente está ciente que (i) não terá o direito de receber qualquer valor já pago à Dell e (ii) deverá efetuar o 
pagamento dos Serviços solicitados e/ou efetuados e das despesas desembolsadas pela Dell até a data do 

^ f c cancelamento, nos termos dos itens "a" e "b" acima. O Contrato e/ou a SOW firmados entre a Dell e o Cliente poderão 
^ ^ prever aplicação de penalidades diversas da presente proposta/cotação. 

Todos os termos e condições contidos ou integrados em uma Ordem de Compra (ou documento equivalente concedido 
como contrato) emitido pelo Cliente e que não seja assinado pelo representante legal da Dell não terão qualquer 
eficácia e serão substituídos pelos termos desta proposta/cotação. 
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2. Perfil técnico - Equipamentos ofertados 

Concretamente, oferecemos a você: 

• Estender sua Garantia Limitada. 
• Economizar dinheiro ao invés de pagar por reparos dispendiosos. 
• Serviço com atendimento no local, onde o equipamento estiver. 
• Suporte Técnico com Assistência via chat, e-mail ou por telefone 

ESCOPO Serviço de garantia Prosupport: 
• Serviços de suporte telefônico, que oferecem a solução completa para problemas de hardware e Software todos os 
dias 24h; 
• Serviço de suporte técnico todos os dias 24h, através do chat on-line e e-mail e atendimento remoto; 
- Assitência e suporte técnico com atendimento em domicílio para o conserto do computador com substituição de pecas 
com defeito sem custo adicional, no próximo dia útil. 

http://wvw1.la.dell.com/content/topics/global.aspx/services/service-contracts/service-
contracts?c=br&l=ptfrs=dhs&cs=brdhs1&redirect=1 
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3. Proposta Comercial 

Cotação: 62926736 / 62926771 

Empro?a : 10SMÍ8M . DEFENSORIA PUBUCA DO ESTADO OA BAHIA I 

Nomç do Contato : ̂ ^H PARCEIRO COMPUSMOP ZZI 
DETALHES DO CUSTO DO SERVIÇO DE EXTENSÃO OE GARANTIAS DELL 

Informação Atual do Equipamento - Linha Client 
Strvlc» 
Tpg íl Modslo N>vcl d» Serviço I 3a Ia da Faturamonla tmnrWddJAaaB) 

Dala do vtnclmonlo do 
Serviço imm/dd/aaaa) 

ç-soresi OPTIPLEX 790 i Basic NfiD 1/16/2012 1/16/2015 
6?>59S1 OPTIPLEX 7J0 Bwk: NSD 1/18/7012 1/18/3015 
6ZWMIS1 OPT1PI & 790 Basic NBD 1/56/2012 1/16/Í015 
6J?MÍ5l OPTlPirX 790 Saífc NBO l/J6/2012 1/16/70tS 
033K8S1 OPTIPLEX 790 Bavc NBO 1/16/2017 1/16/1015 
6S098S1 OPTIPLEX 790 Bajic NBO 1/1 S/2013 VW/201S 
66MD8S1 OPTIPLEX 790 8mlc NBD 1/18/2012 1/18/2015 
Gwyest OPTIPLEX 790 Ssve NSD 1/15/2012 1/18/2015 
6arr?si OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/10/2012 1/1B/2015 
6436SS1 OPTIPLEX 790 5a» It NBD 1/16/3012 1/16/2015 
08X89S» OP11PLEX790 Ssile NBC 1/16/2012 1/1E/2015 
64JJ6S1 OPTIPLEX 790 SBIÍÍ N0D 1/16/70» 1/16/3015 
6S/7BS1 OPTIPIÍX 790 9«lc N0D 1/18/2012 1/18/201S 
ewLes; OPTIPLEX 790 Bujic NBD 1/10/2012 1/1B/Í015 
cewBíSt OPWtiX 790 toste NBO 1/18/2012 1/1B/2015 
6ÍNM51 OPTIPLEX 790 Btraic NRD 1/18/2012 1/1H/2015 
eaojas i OPTIPLEX 790 aanlc NHI1 U1S/701J 1/16/201S 
COMÍS1. OPTIPLEX 790 ic NBD 1/18/2012 1/1H/201S 
fWWSI OPTIPLEX 790 Baile NBO 1/W7012 1/.18/2015 
M3MBS1 OPTIPLEX 790 Bas*NBD 1/1É/2012 1/16/2015 
W5VVBS1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/16/7012 1/16/2015 
WZMtSl OPTIPLEX 790 BíSic MED 1/18/2012 1/1R/2015 
&VÍMÍS1 OPTIPLEX 790 Baitt NBD 1/16/2012 1/16/201S 
68Z43S1 
Cf327aS1 

OPTIPLEX 790 3a»tc NBD 1/18/2012 1/18/2015 68Z43S1 
Cf327aS1 OPTIPLEX 790 B»3k- NBD 1/16/7012 1/1G/2015 
S3T7BS1 OPTIPLEX 790 Basic IJBD L/16/1012 1/16/2015 
6320ÍS1 
63S78S1 

OPTIPLEX 790 Basic NSO 1/16/2012 1/16/2015 6320ÍS1 
63S78S1 OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/10/2012 1/16/2015 
W156S1 OPTIPLEX >90 9a«it NBD 1/16/2012 1/16/Í015 
632MSSI OPT1PIÍX790 atile NBD 1/16/2012 1/16/2015 
M0C9S1 OPTIPLEX 790 Bâ lc NOD 1/16/2012 1/16/2015 
WP1ÍS1 DP1HHEX790 Basic MJD 1/18/7012 1/18/2015 
H3T8S1 OPTIPLEX 790 BASIC NUD 1/16/2012 1/16/2015 
MSStSI OPTIPLFX 790 BoíIc NISO l/lft'2012 1/WJ015 
63YGSS1 OPTIPUX 7?0 BülicKffiO l/Jfi/2012 1/16/2015 
68Y9ÍSI OPTIPLEX 790 3«lc NBD 1/1B/2012 1/18/2013 
6JVW8S1 OPTIPLEX 790 B»c N8D 1/16/2012 1/16/2015 
MSMSS1 OPTIPLEX 790 0a*in NBO 1/16/2012 1/16/701S 
SÕSZES1 OPTIPLEX 790 Basic NED L/Í6/Í012 1/16/201S 
03YS8S1 
CÍVJÍS1 

OPTIPLEX 790 Ss:lc NBO 1/16/2012 1/16/2015 03YS8S1 
CÍVJÍS1 OPTIPLEX 790 Basic 1490 1/18/2012 l/ia/2015 
6412M1 OPPPLEX 790 Baste NBD 1/16/2012 1/16/2015 
QlWflSl 
690W"St~ 
Mv/eVsi_ 

OPTIPLEX 790 Bule NBD 1/16/201! 1/16/2015 QlWflSl 
690W"St~ 
Mv/eVsi_ 

OPTIPLEX 790 Basic NGD 1/1*1011 1/18/2015 
QlWflSl 
690W"St~ 
Mv/eVsi_ OPTIPLEX 790 Basic NBC 1/18/2012 1/18/2015 
tsoõasi OPTIPLEX 790 Baile NBD 1/18/2012 1/18/2015 
WÍE3S1 
P90H851 

OP TIPLfX 790 Salta NBO 1/16/2012 1/1&/20L5 WÍE3S1 
P90H851 OPT1PLÊX 790 5í»tc NBO 1/18/2012 1/18/2015 
MR99S1 OPTIPLEX 790 Biwlc W D 1/18/2012 1/18/2015 

OPTIPLEX 790 Baile NBt> 1/16/2012 1/18/2015 
MIOflSI OPIIPLEX 790 Oític NBO 1/16/2012 1/H./201S 
BBW5S1 OPTIPLEX 790 Basic NBO l/lfl/2012 1/18/2015 
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|inmlddlBB0»l | Niv«l de Sirvlço • 1 1 

Prcauppô  NBD R$ 851.07 
IBvten-TT Pro*upport NBD rtJ 851.07 
t6-Jte(V17 Proaupport NBD RS 651.07 
1Ŝ JBJV17 Projupport NBD ns 661.07 
16vta>17 Pnnupport NBO R$ 651.07 
18JW1-17 PtTO(4!pO!l NSO RS 661.07 
1B-J»n-17 PlTOtJppOfl NBD RS 651.07 
1&Jan-17 Pirouppofl NO D RS 651.07 

PiOTUppo»* NBO RS 651.07 
16-Jan-17 Prosuroort NBO RS 651.07 
18J«v17 Pmsuppon NBO RS 651.07 
10-JBO-17 Prcaiepwl NBD R$ 651.07 
18>»an-17 PiDauppofi NBD RS «51.07 
18s)arv17 PmuQPOfl NBD RS 651.07 
16-Jarv17 ProaunpwlNBO RS «51.07 

Prasupport NBO RJ 651.07 
1Wan-17 Prcsupport NBO « 651.07 
1Wan-17 Pmsupport NSO RS 651.07 
1frJan-l7 Protiwon MBD RS 651.07 

PnMupcort NBO RS 651.07 
1SJan-l7 Prcaupport NBO RS 851.07 
1B-JBfi-t7 Preauppon NBO RS 651.07 
1flJ«n-1T Prauppofl NBO RS 651.07 
18-Jar-17 Proauppon NBO RS 651.07 

PtauDDO* NBD RS 651.07 
1W»v17 Procupporl NBD RS 651.07 
16-Jarvl7 Prosupport NBD RS 651.07 
1E-Jan-17 ' Pnwuppon NBO RS 651 S>7 
1BJan-17 Piotupport NBO AS 651.07 
1&JW-17 Pnmvpsrt N90 RS 651.07 
ia-Jan-17 Presupjxrl NBD RS 651.07 
1B-Jan-17 Pfoeupporl NBD RS 651.07 
16Jan-17 Presupport NBO RS 651.07 
I&0ar>-17 PTOíUpport NBO RS 851.07 
16-Jan-17 Prmuppon NBO RS 651.07 
lfrJwi-17 PrQiuppofl NSO RS 651.07 
IWan-17 Pmuppod NSO RS «51.07 
t&Osn-17 praaivpprt NBO RS <51.07 

PfDSuppon NBD RS flSt.07 
16-J3M7 ProSupport NBD RS 651.07 
1Wun-17 Presupport NBO RS 651.07 
1&Jan-17 Preiuppsrt NSO RS 651.07 
1B-0an-17 Pmuwi NBD RS 651.07 
18*Jan.17 P(Mupç<Kt NBO RS 651.07 
lívfan-17 Prcsuppivt NBO RS 851.07 
lí-Jan-17 ProsuppOfl N60 RS 651.07 
tfrJon-17 Pmsuppart N90 RS 651.07 
1W«n-i7 Prwupporl NBD RS «51.07 
1&J8TV.17 PnfflUJpofl NBD RS «51.07 
1frJan-17 PiosupjOTl NBD RS 65t.07 
1frJín-17 P/OTUPPort NSO RS 651.07 
18-Jarvl7 Pitwupport NBO RS 651.07 
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Continuação: 
j. Proposta Comercia! 

fiíSJSSI OPT1PLFX7W Rsilc NBD 1/18/2012 VW701S • 
0SQ69S1 OPTlPtEX 790 Beiicr NBD 1/18/7013 • 
PWJGflSI OPTIPLEX 790 BÍSLC NBD 1/15/7012 1/18/201S 1 
620Y891 OPTtrtíXTgO BNTC NSD >/lV2D12 1/16/2015 1 
G3SM8B1 OPTIPIEX 790 Bntic NSD i/16/2012 1/1G/M15 1 
66VSSS1 OPTIPLEX 790 Baile NBD 2/18/ 2012 1/18/2015 1 
MI0ÍS1 OPTIPLEX 7» Bnit N3D 1/16/2012 1/1V201S 1 
6Wresi OPTIPLEX 790 e*llc NBD 1/18/2013 1/18/2015 1 
63759S1 0P11PLEX 790 Qnic NSD 1/16/7012 V15/201S 1 
62W0RS1 OPTIPLEX 790 Smslc uso 1/1W2012 2/16/2015 1 
6412SS1 OPTIPLEX 790 B»»>c NBD 1/15/2017 1/16/2015 1 
6EW49S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/1&2012 L'18/2015 1 
MRYKS1 OP11PUX 790 Bnit NBD 1/18/2012 1/13/2015 1 
SMC-6S1 OPHPUX79C Buli: NBD 1/18/2012 1/18/2015 1 
MiPíSI OPTIPtEX 790 BttK NBD 1/16/2017 1/16/7015 1 
WJÍS1 OPTOW790 Híilr. NBD Vlí/2012 1/18/2015 1 
GWIBSl OPTtPtOí 730 BtstC NBD 1/13/2012 l/1fl/?0lS 1 
C2/70S1 OPTWFX 790 Bnle NfiO Vis/2012 VKV7015 1 
cr2iest V04TR0160 S«sic NBD 1/13/2012 3/13/2013 1 
6M.SS91 OPTIPLEX 790 SWLC NSD 1/18/2012 1/18/jniS 1 
MGÍ9SI OPTIPLEX 790 Btíic NBD 1/18/2012 1/1R/2015 1 
WMÃ1 0PT1PLÍX790 Bisic NBD 1/1&'2D12 1/1B/M15 1 
MíMflS 1 OPTIPLEX 790 Buic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
6S0J9S1 OPTIPLEX 790 Bislc NBD 1/18/2012 1/16/2015 1 
0451SS1 OPTIPICX790 B»sic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
W3CSS1 OPTIPLEX 730 Baart NBD l/lfo'2012 1/16/2015 1 
ML19S1 OPTIPLtX 790 Boi Io NBD 1/I8/Z012 1/18/2015 1 
M2VÍS1 0PT1PLLX 790 Büsic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
M W/P SI OPTIPLEX 790 n«9lu NBD 1/16/201? 1/16/2015 1 
69CX9S1 OPTIPLtX 790 Basic. NBD 3/18/2012 1/1S/Í01S 1 
ee/7«si OPTIPLEX 790 B«sle NRG I/IS/TOU L'18/2015 I 
S«MI PSl OPTIPLEX 790 B«tc NBD 1/13/2012 l/lfí/TOlS 1 
88XM831 OPTIPLEX 790 Baste NBD 2/1E/20U 1/13/2015 1 
6ÓMYKS1 OPUPIEX 790 Bnjfc MB» i/W20U 1/18/701S 1 
8MKJÍS1 OPTIPLEX 790 Baile NBD 1/16/2012 1/ii 6/7015 1 
Kfl»«S1 OPTIPLEX" 790 Elwic NSQ Ul&lOV 1/18/7015 1 
8JWQHS1 OPTIPLEX 790 Bnic «30 1/16/2012 1/16/7015 1 

OPTIPLEX 790 Bmc PJ9D 1/16/2012 1/W1Q1S 1 
çnocesi OPTIPLEX 790 Basic NSD U1B/Í0U 1/18/2015 1 
MWB9S1 OPTIPLEX 790 3N« HBD 1/13/2013 1/18/2015 1 
«3CBSS1 OPTIPLEX 790 Brite NBD V1C/2015 1 
63S79S1 OPTIPLEX 790 Baste NBD 1/1EW0I2 VlWlOlb 1 
«uíSi OPTIPLEX 790 B»»it NBD V16/I01Í V16/M15 I 
68VW8S1 OPTIPLtX 790 Bsste NBD 1/18/2012 1/18/1015 1 
67PP8S1 OPTIPLEX 790 B»j'C NBD 1/16,̂2012 1/15/2015 1 
M199S1 OPTIPLEX 790 Baiie NBD 1/1E/2012 l/lf/2015 I 
68XWÍS1 OPTIPLEX 790 Buic NBD 1/18/1012 1/1S/2015 1 
62WC8S1 OPTIPLEX 790 &cslu NBD 1/16/2012 1/16/2015 I 
f.BPTOSI OPTIPLEX 790 BTTLR NCD 1/1S/2012 .1/18/2015 I 
(VJ329S1 OPTIPLEX 790 B«le NBU 1/16/2012 1/16/201S 1 
wrbasi OPTIPLEX 790 B»te NBO j/16/2012 1/16/7015 1 
IMXNSSI OPTIPLEX 790 Baile NBD I/lí/2011 l/lfl/2015 I 
6ÍWM8S1 OPTIPLEX 790 8 me MBO :/lB./20U 1/1H/7015 
(••8TK8S1 OPTIPLEX 790 Basta NBD l/lfi/2012 1./18/2015 
ÇSM7SS1 OPTIPLEX 790 Baste f«D l/lfi/2012 1/18/2015 
MMBSI OPTIPLEX 790 Basta NBD 1/1V2C12 1/16/2015 
6fl)®ÇS1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/16/2012 I/IS/ÍOIS 
6SRHP.S1 OPTIPIfX 790 BBSIR NBD 1/18/7012 1/18/2015 
R>«UESI OPTIPLEX 790 B«nlc NBD 1/1B/2015 1/18/20L5 
ESV/EASI OPTIPLEX 790 Bnslc NBD 1/1B/2012 1/18/2015 
CÍCPÍ3- OPTIPLEX 390 Basic NBD 1/1B/201I 1/18/2015 
MOJWt OPTIPLEX 790 Balir. NBD 1/15/2012 1/1G/2C15 | 
6910931 OPTIPLEX 790 Baile NBD 1/18/2012 1'1!/201S 
ERA «SI OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/1S/201Í 1/18/2015 
WK2951 OPTIPLEX 790 Basic NSD 1/1Í/20VÍ 1/18/2015 
P3.1WS1 OPTIPLEX 790 B&SIC NBD 1/16/2012 1/16/7015 
BòAHSl OPTIPLEX 790 Baste NBD 1/16/2012 1/18/2015 
CJEI.6S1 OPTIPLEX 790 ROÍ* NBD í/16/2012 1/16/2015 
C2SJ8S1 OPTIPLEX 790 0*5 k NBD 1/16/2012 1/16/2015 
0J2U8S1 | OPTIPLEX 790 BMÍC NSD 1/16/2012 1/15/2015 

1K)ao-17 Prosuppon NSD RJ 651.07 
1W8M7 Prosuppon NBD y 651.07 
1&JBO-17 Prcnupporl NBD UJ 651.07 
1tjsn.17 Pnjjupport NBD R» 651.07 
1&J80-17 Pnnupport NBD RS est.o» 
18J»n.17 Proaupport NBD RJ 655.07 
»6Jan-17 Prtnupporl NBD RS 651.07 
lftOsn-17 Pnaupport NBD RS 651.07 

Prraippofl NBD RS 651.07 
ifrJon-17 Pracuepori NBD RS 651.07 

Presupport NBD RS 651.07 
tfrslm-U Prwupport NBO RS 651.07 
tfrJjin-17 Proeuppori NBO RS 651.07 
1Í-JBV17 Prosupport NBO RS 65107 

| IŜbn-U Prcsuppoft NBO RS 651,07 
I l»Osn-17 Proaupport NBD RS 651.07 
I «BJ»n-17 PrauWKXi NBD RS 651.07 
[ 16süM7 Prasuppan NBD RS 651.07 
I 1Wan-17 Pnjjupport NBD RS 923.72 
I 18JWV17 Protuppari NBD RS 6S1.07 
I 18̂an-17 Pmsupporl NBD RS 651.07 
1 t̂Jan-17 Prosuppofl NBD RS 651.07 
| (6-J(nv17 Pixuuppart NBD RS 651.07 
1 1&Jfift-17 Pixraupporl NBD RJ 651.07 
1 1ftJan-17 Prosuppofl NBD RS 651.07 
I I6̂»v17 Proawttfl MBD RS 651.07 
1 l5Jan-17 Prosupjxifl NBO RS 651.07 
1 1Wan-17 Prasuppofl NBO RS 051.07 
1 tUan-17 Prosuppart NBO RS 051.07 
1 19J*>-17 PiwWI NBO RS 051.07 
| I9-4en-ir Pnnuppart NBO RJ 651.07 
| <SOan-17 ProaiVpon NBO RS 631.07 
I 1BJ»n-17 Pro6'jppa1 NBO RS 651.07 
I !9-J»n.17 Prosuppon NBO RS 651.07 
I lSstarv.17 Prtauçpwt NBO RJ «51X17 
1 tMsn-17 Piotuppoft NBD RJ 651.07 
1 15v»m-17 Protuppcrt NBD RJ «51.07 
1 (̂ JarvU Proiuppoft NBD RJ 651.07 
1 18Jarv17 Protuppofl Na D RS 651.07 
1 l̂ jan-17 Prosupport NBD RS 651.07 
| 1&Jatv17 Prasuppart NBD RS «51.07 
| 18-Jan-17 Prosupport NBO RS 651.07 
| 1S-Jan-17 PrasL̂port NBD RS 651.07 
| 1iJan-l7 Prosupport N80 RS 651.07 
1 ltston-17 Pmuppart NBD RS 651.07 
| IBslm-17 Prosuppart NBD RS 651.07 
1 Pratuppott NBD RS 651.07 
1 16̂»-17 Presupport N90 RS 651.07 
1 1BUan-17 PrMupport NBO RS 651.07 
| 1&slWl7 Pro»upport NBO RS 651.07 
| 1Ŝlsn.17 Prwupport NBO RS 651.07 
1 lfkten-17 Prolupport NBO RS 651.07 
• IB̂ n.17 P<«uppan NBD RS 651.07 
• 1ftstofh17 Proiuppori NBD RS 651.07 
1 tftJan-17 Pffllupport NBO RS 651.07 
• !Wsrv17 Pretupport NBO RS 661.07 
• 1ftJarvl7 ProsuDport NBD RS 651.07 
1 1&Oan-17 Prasupport NBD RS 631.07 
1 1Wa?v17 Prosupport NBD RS €91.07 
1 1»Jan-17 Proaupport NBD RJ 631.07 
1 18sJao-17 Pro)n>port NBD RJ 691.07 
| 16síkv17 Preainnit NBD RS 651.07 
1 18Jan-17 Proaupport NBD RS 651.07 
1 1BO»n-17 Prosuiport NBD RS 651.07 
1 1BJaiv17 Prosupport NBD RS 651.07 
1 16-J«v17 Pro*uppon NBD RS «51.07 
| IBJan-17 PrusmXJOrt NBD RS 651.07 
| 1B4an-17 Pnsupport NBD RS 651.07 
| 16Jan-17 PíDíuppOrt NBD RS «51.07 
• 16-Jan-17 Prosupport NBD RS 651.07 
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eí iwes i OPTIPL£K?90 Basic NBD 1/16/2012 1/16/2015 • 
682KÍS1 OPTIPLEX 7?0 Basic N0O 1/1S/2017 1/18/2015 1 
B36?9S1 OPTIPLEX >90 Baste f « 0 V16/70U 1/16/2015 1 ma s i OPHPIF>7?O BS9< NBD 1/18/201? L/LFL/2015 1 

OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/18,'J012 1/18/2015 1 
6ÍZ69S1 OPWLEX 79C Bü<t NBD T/18/201? 1/18/2015 • 
wsves i OPTIPLEX 790 Basic NBO V16/70Ü 1/16/2015 1 
6Ç/5ÍS1 OPTIPLEX 790 Basic NBO I/J8/2012 V18/2015 1 
64QQ8S1 OPTIPIEX 790 Basic NBO 1/16/7012 1/16/2015 1 
68YP85I OPTIPLEX 790 Basic NBO t/18/2012 1/1B/201S 1 
WV7HS1 Ô ÍIPLEX >90 Basie NBO 1/18/2012 1/18/2015 1 
EAYWESI OPTIPLEX 790 B»k: NBD .1/18/2012 1/16/2015 1 

t OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/18/201l 1/18/2015 1 
r.çv«íisi OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/18/2012 1/18/2015 1 
6ANMS1 OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/1S/2012 1/18/2015 1 
B&JW831 OPIIPLEX 790 Basic NBD VL&'2012 VIS/2015 1 

OPTIPLEX 790 Bane NDD 1/18/2U12 1/18/201Ü 1 
«2E9S1 OPTIPLEX 790 Basic , '«0 1/18/2012 1/18/2015 1 
OÉWESL DPWLEX 790 Baile NFJD 1/38/2017 1/18/2015 1 
6J3«S1 OPTIPIEX 790 flasic NBD L'16/2012 1/16/2015 1 
GSS22S1 OPTIPLEX 790 Bssic NBD 1/38/2017 J/1E/201S 1 
5SMB9S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/18,'2012 1/18/2015 1 
WCWfSI OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/1B/2012 1/1E/2015 1 
FTWFSSI OPTIPIEX 790 Basir. NFÍD VTÍ/2012 VI6/2015 1 
6MH8S1 OPTIPLEX 790 BASIC NBD 1/16/2012 1/16/2915 1 

OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/1E/2012 1/16/2015 1 
fflMSSSI OPTIPLEX 790 Basic m o 1/1B/2012 1/1E/2015 1 
C8XP6S1 OPTIPIEX 790 Saslc NBD 1/1S/201Z 1/18/2015 1 
69004S1 OP1IPLEX790 Basic NBD 1/1B/2012 1/18/2015 I 
6BR09S1 OPTIPIEX 790 Esjir. NBD 1/1B/2012 V1B/2015 1 
632FÍS1 OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
63ZMS1 OPI1PLEX 790 Basic NBD 1/16/2012 1/16/101S I 
WTOASI 0P[IPLEX790 Basic NBD 1/16/7012 1/16/M15 1 
6MTCS1 OPItPLLX 790 Bmic. NBD 1/1 É/2012 1/16/2015 1 
09129S1 OPTIPLEX 790 Baste NBD 1/18/2012 L/'L 6/2015 I 
«S7«S1 OPTIPIEX 790 flttjic NBD í / i V i o n 1/10/2015 1 
BSZJEST OP TIPLíX 790 Basta NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
6357SSI OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/16/2012 VI6/2015 1 
MVP«S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/16/2012 VLS/7015 1 
FI?OS9S1 OPTIPLEX 790 Baftii: fJfiO 1/16/2017 VW201S 1 
6?YJASI OPTIPLEX 790 Basic NBD L/LFI/7012 VJS/2015 1 
NSWJ9S-> OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/1B,'J012 1/1H/2D1S I 
6S0FBS1 OPTIPLEX 790 B*»IE NBO 1/58/2012 V18/M15 1 
64IU5S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD L/IFI/2012 1/16/2015 1 
«0LÍS1 OPTIPIEX 790 Basic NBO 1/16/2012 VI6/2015 1 
EFILÔESI OPTIPLEX 790 Basic MOD 1/1V2012 VLB/2015 | 
68faret OPTIPIEX 790 Basic NBD 1,'1S,'20H V18/201S 1 
681.M3S1 OPTIPLEX 790 Basic NBO L/LFI/2012 1/18/2015 1 
{SÍMJ8S1 OPTIPTÍX 790 Basic- NBO 1/15/2012 1/16/2015 I 
MWCSS1 OPTIPLEX 790 Baslt NBD 1/1E/2012 1/1B/2015 1 
6JT69S1 OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/W201Í V16/2015 1 
06VK8S1 OPTIPLEX 790 BOÍIC NBD 1/1 B/2012 V18/2015 1 
MUK8S1 OPTIPLEX 790 Baste NBD 1/18/2012 1/18/2015 I 
B3219S1 OPTIPLEX 790 Qffçlc NBD 1/W2012 V16/201S 1 
6WIWS1 OPTIPLEX 790 Ba»ic NBD 1/18/7017 VI8/2015 
&12CÍS1 OPTtPLEXTOO Bnnlr. NSW 1/1V701Í V16/2015 
sewissi OPTIPLEX 790 B«ic NBD 1/18/2012 1/18/ÍC15 
Ô8RBÍS' DPTIPIFX 790 Hnsic NBO I/1S/3012 VI S/2015 
6-IMESI OPTIPI EX 790 Basic NBO l/lfi/2012 V1É/2015 
65)00! 51 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/18/2012 1/1B/M15 
62SH9S1 OPTIPLEX 7» Basic NBD 1/16/3012 1/16/20*5 
C6COSS1 OPTIPIEX 790 Rnslc NBD L,'18I1012 V18/3015 
63TB8S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/16/2012 V1W2015 
6261 asl VOSTRO 260 Bojlc, NBD 1/13/2012 1/13/2013 
&J0Y6S1 OPTIPLEX 790 Bask: NBD 1/1IV2012 1/S6/201S 
«MTÍS1 OPTIPIEX 790 Basic NBO 1/1S/2D12 1/18/2015 
WND8S1 OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/18/2012 V18/2015 
642L8S1 OP I1PLEX 790 Basta NBO 1/16/2012 1/16/2015 
Ktl f f lSI OPTIPLEX 790 Baíic NBD 1/16/2012 VL B/2015 
6J&P8S1 OPTIPLEX 790 Basic NBO 1/16/2012 1/16/2015 
632TES1 OPTIPLEX 790 Basic NBD l/lG/2012 V16/2Ü1S 
6409951 OPTIPLEX 790 Bilic NBO 1/16/2012 V16/201S 
6>5X>«S1 OPTIPLEX 790 Beste NBD 1/18T2012 V18/2015 
637MS1 OPTIPIEX 790 Bcsic NBD 1/16/2012 V16/2015 
«Y49S1 OPTIPLEX 790 Bas'c NBD 1/18.̂ 2012 1/18/2015 

Proposta Comerciai 
16-J1HVI7 Proiupport N9D U 651.07 
1MW-17 Pio»uppofl NBO RS 651.07 

Proiuppon NS0 RS 6S1.07 
1WBTV17 Pfoíupport N30 RJ 651.07 

Protwpport NBO R$ 651.07 
18^»n-17 PiOTWOt NBO RS 651.07 
1W»n-«7 Prosvipport NBO RS 651,07 
1&-JWV17 PtDSupport NBO ns 651.07 

Projuppott N9 D RS 651.07 
| Pnnuniort N3D RJ 651.07 

T8vMn-t7 Ppcríupport NBO RJ 65 (.07 
| 18-Jnrv17 Prosujiport MBD RS 651.07 

tftOnrt-17 Pn»kVP<xt NBO RJ 651.07 
18-J»n-17 PKHUppOft N30 RS 651.07 
18-J»n-17 PoMupport NBD RS 651.07 

Proiuppofl NBD Rí 651.07 
| t8^S(»-l7 Pramport NBD RS 691.07 
| 18-Jan-17 Prcauppofl N3D RS 651.07 
| 1Wan-17 Prcotppoft NBD RJ «51.07 
| tftJaivlT Prajupport NBO RJ «51.07 
| 18-Jan-17 Prwuppofl NBO RS «51.07 
I 18>to»-17 Prós uppofl NBD RS 651.07 
| 1&JBK-17 Prcnupport NBD RS 651.07 
| 16-Jíin-17 Pnuuppâtl NBO RS 651.07 
I 16-Jarv»7 Prosupport NBO RS 651.07 
| ie-Jgn-17 Pmupport NBO RJ 651J0T 
| 18-J«n-17 praauppon N90 RS 651.07 
| 18-JBM7 PnMuppon NBO RS 651.07 
| 16-JeM7 PnMuppon NBO RS 651BT 
| IB-Jen-IT Protuppân NBO RS 651.07 
| 16-Jbn-17 PnHuppan NBO RS 651.07 
1 16-JMIV17 Pnjlupport NBO RS 651.07 
1 160a'>-17 Prosupport NBO RJ 631.07 
| 1&Oarvl7 PmupCXM NBD RJ 651.07 
| 1ÍWarv17 Pnssuppon NBO RS 651.07 
1 Protuppwt NBO RJ 651.07 
| l^Jan-17 Prú&upport NBO RJ 651.07 
1 1«kloiv17 PioMpport NBD RS 651.07 
| 18-0ar>-l7 Pfosupport NBD RS 651.07 
1 Proaupport NBD RS 651.07 
| 1Min-l7 Prosuppcrft NBO RS 651.07 
| lfrJon-17 ProsuppotNBO RS 651.07 
1 IWIHVU Pnnuppot NBO RS 6S1.07 
1 1Wen-17 Prasuppott NBO RS 651,07 
| 1&%»n.l7 Pmuppoft NBO RS 851.07 
1 180an-l7 PmuppM NBO RS 651.07 
1 IB-Jan-17 P(Wy»«l NBO RJ 851.07 
| ie-Jnn-17 Prosvpport NBD RS 651.07 
1 1B-Jerv17 Pmauppon NBO RS 651.07 
1 180nr>-l7 Píoaupport NBO RS 651.07 
1 16-Jan-I7 Presuoeofl NBO RS 651.07 
| IB-Jen.17 Prosuppon NBO RS 851.07 
| 1kJan-l7 Prosuppon NBO RS 651.07 
1 l^O0fi.t7 pRnuppot NBO RJ 651.07 
1 l&Nlsn.tr Piosuppot NBD RJ 851.07 
| lfrJan-17 PrQtupport NBD RJ 651.07 
1 tft0iuvt7 Pmuppoft NBD RS 651.07 
1 1KUM7 Pttiupport NBO RS 651.07 
1 16-Jwl7 Pn»up(Mf1 NBD R$ 651.07 
| 1B^Jwvl7 Prosu^orl NBD RJ 651.07 
1 1&Jaryi7 PiDiuppon NBO RS 851.07 
| IB-Jen-17 Prssupport NBO RS 851.07 
| 16-Jarvl7 Pfosuppârt NBO RS 851.07 
• 13-J»<vl7 PraiURtart NBO RS S23.72 
| ie-Jan-17 Pfoiupporl NBO RJ 651.07 
| 1B-Jan-17 Proiuppon NBQ RJ 651.07 
| 1Warvl7 Pfosuppot KBD RJ 651.07 
1 1&Oatvl7 PmJUppot MBD RJ 651.07 
| t&Jan-l7 Prosuppofl fJBD RJ 651.07 
| ie^ien-17 Prouppvl MBO RS 651.07 
| 16-JBO-17 Pmsuppoft NBO RJ 851.07 
| 16-Jen-U Prosuppdfl NBO RJ 651.07 
1 1B-Jeo-17 Prcsuppo* NBD RS 651.07 
1 1fWan-17 Prosupport NBO RS 651 J07 
| lB^on-17 | Piosyppoft NBD RJ 651.07 

TCE/GEARQ 

* LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

OEFEMSÜKIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA | C Dell Computadoies do Brasil L ida 



TCE f GÊAflQ 

* LEGIBILIDADE 
6QMPRÔMETIBA 

TCS/GEPRQ 

62YG9S1 OPTIPLEX 790 Basic N0D 1/16/7012 1/16/2015 • 
02W151 OPTIPLEX 790 Baile NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
ERZWSI OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/16/7012 1/16/2015 • 
WíJBSl OPTIPLEX 790 Bpsic NED 1/1Í/J01? 1/18/2015 1 
KTWBS1 OPTIPLEX 790 Banlc NBC V16/7012 1/16/2015 1 
Ç90TES1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/18/2017 1/3E/201S 1 
€45NeS1 OPTIPIEX 790 Ess e NBD 1/16.̂2012 1/16/2015 1 
fJZBBSI OPTIPLEX 790 B«« NBD 1/16/2012 1/16/2015 • 
GS078S1 OPTIPLEX 790 Bnic NBD 1/18/2012 1/2B/2015 • 
CJzws: OPT1PLEX790 Bule NBD 1/36/2012 1/1&/201S 1 
65VD8S1 OPTIPLEX 790 BBSÍC NBD V18/2012 V1B/2Ü15 1 
MV7ÍS1 OPTIPLEX 790 BMÍC NBD •.'18/2012 1/19/2015 • 
68WJBS1 OPTIPLEX 790 Bnte NBD 1/18/2012 1/13/2015 1 
64'D831 OPTIPLEX 790 Basic NSD yi5/2012 1/16/2015 1 
6JNJ5S1 OPTOU* 790 Batte MBCJ 1/16/2012 1/16/2015 • 
M1KS1 OPTIPLDÍ 790 Basic NBD 1/16/2012 1/16/2013 1 
02V19S1 OPTIPLEX 790 Bfialc NBD U16/2012 1/16/2015 1 
M0N851 0PHPIEX7W Basic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
68V/HBS1 OPltPLEX 790 Basít NCD 1/18/2012 1/1B/201S 1 
68YZi<&1 OPTIPLEX 790 BAILE NSO 1/1B/2012 1/18/2015 1 
690I9S1 OPTIPí EX 790 Basir NRD 1/LV3012 ,1/18/2015 1 
(W16BS1 OPTIPUEX790 RNTT(c TOD V\ün\2 V18/2015 1 
B2R7ÍS1 OPTIPLEX 790 OBSIÇ MB D 1/16/2012 1/16/2015 1 
BHM8S1 OPTIPUEX790 B»»fc NBD 1/16/2017 1/16/2015 1 
08XKCS1 OPTIPLEX 790 NBD 1/18/2017 1/18/2015 1 
M74RS1 OPTIPLEX 390 Bnslc NBD 1/12/2012 1/12/2015 1 
«J5H8S1 OPTIPIEX 790 Baile NBD 1/16/2017 1/16/2015 1 
MVVÍSS1 OPTIPLEX 790 Roí Ir NBD 1/16/201:. 1/16/2015 1 
62V7831 OPTIPLEX 790 Bnslc NBD 1/16/2012 .1/16/2015 1 
66099S1. OPTIPLEX 790 Batlc NEC 1/18/20n 1/18/2015 1 
C40M8S1 OPTIPLEX 790 Bísíc NBD 1/1D/20V2 1/16/2015 1 
6SK08SI OPTIPLEX 790 Beire NBD 1,'18/2012 1/1S/2Ú1S 1 
67PKUS1 OPTIPLEX 790 B»sic NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
64179S1 OPNPLLX 790 Btílc MED 1/16/2012 1/16/2015 1 
612Y8S1 OPUPLEK 790 Qastc NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
06Y68S l OPTIPLEX 790 Sitie NBD 1/18/2012 V13/I015 1 
MXTCS1 OPTIPIEX 790 Baile NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
«DT8S1 OPTIPLEX 790 Baile. NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
BS> V8S1 0P11PLEX 790 Baile NBD 1/18/2012 1/18/2015 I 
MLVíSl ÜP11PLEX 790 Baiíc NBD 1/18/2012 1/1B/2015 1 
OSAiHSl 0PHPIEX790 Basic NBD 1/18/2012 1/1B/2015 1 
Ml C8S1 OPTIPLEX 790 Bíjpc NSD 1/18/3012 1/18/2015 1 
fiKMÍS! OPTIPLEX 790 Bnnlc NBD 1/1 B/7011 VI8/2015 1 
BJ.-WSl OPTIPLEX 790 Busic NBO 1/16/2012 V16/2015 1 
63YB9S1 OPTIPLEX 790 B»«ic NBD 1/16/1012 1/16/2015 1 
6BYHSS1 OPTIPLEX 790 B»ic USD 1/18/2012 l/ia/2D15 1 
6S0I2S1 OPTIPLEX 790 Ssslc N5D 1/18/7012 V18/ 2015 1 
EŜGÍS-t OPTIPLEX 790 Rnk Nan 1/18/2012 1/1S/2G1S I 
62WN8S1 OPTIPIEX 790 8DIIC NBD 1/16/201l 1/16/2015 1 
6MNÍST OPTIPLEX 790 Basic NSD 1/16/2012 1/16/2015 1 
68RB9S1 OPIIPLEX 790 Basic NBD 1/18/2012 1/18/2015 1 
RÍW9SI OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/18/2012 1/1B/2015 I 
C2RB9SI OPTIPLEX 790 Ejstc N60 1/16/7012 V1W2J1S I 
o&cwi OPTIPLEX 790 Bane NBC i/15/2012 1/1K/201S 1 
«ascrasi OPTlPttX 790 B«it NBD VIS/2012 V18/201S 1 
61SZBS1 DPIIPLEX 790 Basic NBD 1/18/201! 1/18/2015 1 
B3Ü08S1 OPIÍPLEX. 790 3«5t NBD 1/16/2012 1/1C/201S I 
64->K*Sl OPTiPtEX 790 Basta NBD 1/16/2012 1/10/2015 1 
63SjeSi OPTIPLEX «0 B»st NBD 1/16/2012 1/1E/201S I 
wesasi OPHPUX790 Qaslc NBD 1/16/2012 1/16/2015 1 
64D2PS1 OPTIPLEX 790 BBSÍC NBD 1/1É/2012 1/16/2015 1 
656CHS1 OPT1PUX790 a»tc NBD 1/16/2012 1/16/2015 | 
05K2BS1 OPTIPIEX 790 Bos< N3D l/lfl/2017 1/18/201S 
KUTfiSl OPTIPLEX 790 Saslc NBC '7.011 1/16/2015 
634CÍS1 OPTIPIEX 790 Basic NBD 1/16/2012 1/16/2015 
FI:TOS-, 0PT1PUX790 Ba»(t NBD 1/Í6/T012 V'16/2015 
M1C8S1 OPTIPLEX 790 Basic mo 1/1̂ 2012 1/16/2015 
U2RXSS1 OPTIPLEX 790 BASTE NGD 1/16/2012 L/LFI/?01S 
COTOS 1 OPTIPLEX 790 S«<C TEO 1/18/2012 1/18/2015 
Cft\S851 OPTIPLEX 790 8nlc NBD V18/2012 V18/2015 
65THÍS1 OPTIPLEX 790 BSSH: NBD l/ia/201? J.'18/201S 
66379S1 OPTIPLEX 790 BnlcNSD 3/18/2012 1/18/2015 
CKZesst OPTIPLEX 790 Bejlc NBD 1/18/2012 1/18/201S 
G3319S1 OPTIPLEX 790 Bnsit NSD 1/16/2012 1/16/2015 
637NÍS1 OPTIPIEX 790 B<sis NBD 1/16/2012 1/16/20LS 
642W5S1 OPTIPLEX 790 Basic NBD 1/16/2012 1/16/2015 
W9S1 OPTIPLEX 190 Bojlc NBD V1W2012 V16/2015 
«18851 OPTIPLEX 790 Duk. NGD 1/1̂ /2012 V16/2015 
68RB8S1 OPTIPIEX 190 B»'k NBD 1/18/2012 1/13/2015 
64259S1 OPTTPtEX 790 Sne NBD 1/16/2012 1/16/7015 
BM09S1 OPTIPLEX 79C a«3tc NBD 1/16/20)2 1/16/2015 
«109SÍ OPT1P1EX 790 EIIWÍ. N9D 1/16/2012 1/16/201S 

J. Proposto Comer uai 
1W8H-17 Proauppon NBD » 651.07 
16V«V17 Pmuppon NBD « 651.07 
16-Jtrv17 PrrwuppOfl NBD 651.07 
1»Jarv17 Pn»i«pon NBD 651.07 
1&JBÍV17 Prosupport NBO ÍS 651.07 

Prwupport NBO FU 651.07 
1&Ooiv17 Projupport NBO RS 651.07 
16J»v17 Prouipport NBO RS 651.07 
18-JBÍV17 Prosupport NBO RS 651.07 

Prosupporl NBO RS 851.07 
| 1&sten-17 Prosupport NBD RS 651.07 

PíDĈ tpCKl NBD RS 651.07 
1BJ*n-17 Pirsupport NBD RS 651.07 
1Bslan-17 Preaupport NBD RS 651.07 

| 16̂ *n-17 Pmsuppoil NSD RS 651.07 
| 18-J»n-17 Praioport NBD RS 651.07 
| 18vl»n-17 Pmuppoit NBD ns 651.07 
| Í6-Jdn-17 Pnoiuppart NBD RS 651.07 
| 1í-Jarw17 Prasuppoit NBD RS 651.07 
| t5̂rti(v57 Pposuwjoo NBD RS 851.07 
I Ikbivt? Prosuppart NBD RS 851.07 
| 1Vbi>-17 Prosupport NBD RS 85» .07 
| 16̂ ün-17 Prosupport NBD RJ 851.07 
1 KWan-17 Prosupporl NBO RS «51.07 
1 19̂1 «vi 7 Prauppart NBD RS «51.07 
1 1!-Jan-17 PfWu<)por1 NBD RS 051.07 
1 1W»v17 Prtoippori NBD RJ 661.07 
1 16̂ )B(V17 Pitnuppoit NBD RJ «51.07 
1 1frjBft-17 PitHuppofl NBD RJ 651.07 
| 18-J»v17 Prvsupport NSD RJ 651.07 
| t6-Jan-ir Prcsupport N8D RS 8SV07 
1 Protupcxn NBD RS 661.07 
| 1Vlwv.1T Pnwuppan NBD RS 661.07 
| 15vtarv17 PiMuppan NBD RJ «5t.07 
1 Hklan-17 Pnnuppoil NBD RS 651.07 
1 IB̂ Im-17 Piatpport NBO RJ «51.07 
1 1BJ«n-17 Preswort N90 RS 8S1.07 
1 16%ten-17 Proupport NBD RJ 6S1.07 
| 16Jnrv17 P>nuppon NBO RS 6S1.07 
1 18̂ an-17 Piwupport NBO ns 651.07 
| 18sJan-17 Pfosupport NBO RJ «51.07 
1 18*JBtv17 Pimupport NBO RJ «51.07 
1 IBJbo-17 PrOEupprvt NBD RJ «51.07 
| 1&Oftn-W Prosuppon NBO RJ «51.07 
| IB-Jsn-17 Pmuppwl NBD RS 651.07 
| HWsn-17 PRSUppori NBD RS 651.07 
1 1&Jan.17 Pnuupport MB0 RJ «51.07 
| 1B̂ lan-17 Proupport NBO RS 651.07 
1 16-Jon-17 Protuppúrl NBO RJ «51.07 
1 16-Jarv17 Prasupport NBO RS 651.07 
1 18Wan-17 PnMuppgrt NBO M «51.07 
1 ISOirv-,7 Piusuppon NBO RS 851.07 
1 l&̂ sn-̂  Prosuppon NBD RS 851.07 
1 1Vlan-17 Protuppwl NBD RS 651.07 
| 1VJ3i*17 Prosuppan NBD RS 851.07 

Prauppon NBD RS 651.07 
| l̂ Jan-17 Prosifipon NBO RS «51.07 
1 16Jan-17 Ptosudçon NBD RS «51.07 
1 16vlxn-17 Proiif>pixl NBD RS «51.07 

Prasupport NSD RS 651.07 
1 1fl-J»rv-17 Prasupport NBD RJ «51.07 
| lfrJem-1? Praswort NBD RS «51.07 
1 1(klaiv17 Prasupport NSD RS 851.07 
1 tWírvIT Protuceon NBD RS 651.07 

Prasupport NBO RS 851.07 
B Prosuppon NBD RS 851.07 
• 1VbrM7 Pfosupport NBO RS 651.07 
• 16Jan-17 Pmippon NBO RS 651.07 
1 18JHV17 Prnî pon NSO RS 651.07 
• <B-Jav17 Pimuppofl NBD RS 651.07 
| 1SJKV17 Pnjsupport NBD RS 631.07 
| 18-JBIV17 Pnjsupport NBO RJ 651.07 
| 18-Jen-i; Prwupport NBO RJ «51.07 
1 l&̂Jarv-17 Pnjjuppofl NSD RJ 851.07 
I 1&JUW17 Prasupport N60 RJ «51.07 
• l£ktof>-17 Presupporl NBO RS 651.07 
H I6̂ nri-Í7 Prasupport NBD RS 651.07 
B KKIan-17 PrmvQçar. NBO RS 691.07 
• lB̂ lan-17 Prosuppon NBD RS «51.07 
• l6Jan-17 Prasupport NBO RS «51.0 ' 
• 16̂ 8(1-17 Prosuppmf NSO RJ «SI .07 
• 1&JWV17 Pnosupporl N30 RS 6S1.07 
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j . Proposta Comercial 
62S39S1 OPT1PLDC790. • B»fclffiD - ' V16/2012 «-' 1/16/20Í5 " * " r ; riftjar>.|7 | • • Proauppoit NOD, y 651,07 
&303PS1 OPTIPLEX 790 ••-. M , DttltNBO •.. 1/18/2013 ' 1/18/2015",' - IKttn-17 ' ' Pfoaupporl NBD =» «51,07 
6E2SÍS1 OPTlPlEXÍSO B«JICNHO- "' 1/1S/20W ' -. "1/18/2015 : . ' j 18-Jaivl7 = t Prèauppofl NBD q «51.07 
6?XG«S1 •OPTTPI£XT9O : BwteNSW 1/16/2012 ...ti/16/2015 16Ja»v17 'V V PfMUKWrt NBO t RS 651.07 
62RÍÍM1 QPTtPLfX 790 : 9»Io SOO .' ^ • 1/.1B/2012 • • '• -Í/16/7M5 . i . 1WkvI7 ' • tíPiOWWrtNBO . ss «5U0T 
S62JBS1 OPTIPLEX 790 i ' Basic 1/18/2012 " '-'1/18/2015'' . -18JJM? r * Pròaupport NBD R» eS 1.07 
ea»LBSi OPTIPLEX 790 Baiic NBO. Vlfl/WU-1- l/18/20tó - 18JBIV17 " 1 PiWupporl NBD , R» ' 651,07 
Í13P6B91 OPTIPLEX 790 BaaicNBO f 1/16/2012 < ' 41/16/2015' f- i • 1U»-17 - - Proaupport NBD RJ 651.07 
6410981 OPTIPLEX 790 • BwteNSO 1/16/2012 . 1/16/201$ .-. k ' , '16jaM7 - • ' '-RicaupportNBO ' . RJ 651,07 
B3P09S1 OPTIPLEX 790 ,. . 'BwfeNBD . • "1/38/2012 : •"1/18/2015 v-i: \ • > ' 1&>ttr>-!7 Rratuppo^NBD • RJ 1 651.07 
«oresi OPTIPLEX 790 ! • -'BwtefffiD • 1/1C/2012 1 "•••V'1/iVÍOÍS" ' . : | Í6Jan-17 - ' -> Protupport NBO RS 651417 
68YB8S1 OPTIPLEX 790 ButeMBO ; 1/W2017 -, ;.yi8/2ois :• . i Prcnuppoft NBO Rt 651.07 
(M<8Bâ1 OPTIPLEX 790 -." • Batlc-NBO . , » - 1/16/2013 .'1/16/»15 • 1B%lah-17 t Pm»(*>port N90' • RS. «51.07 
eçrns; OPTIPLEX 790 • - .. Baile NBD i. . 1/18/20Í2 >f' -' •'Via/íois s v-. ' - '1B>lan;17 <: Pn»n»jort NBD RS 651.07 
6ZYJ8S1 OPTIPLEX >90 'BfiiteW3D . . 1/16/2012 >'1/10/2015 - y i 16Jarv17 ; ; P«èupportNBO : « 651.07 
W22B51 OPTJPIÜÍ790 Besto.f«D- * ' '• 1/16/2012 . 1/16/2015 flWan-17 ' ' ; Ptosuppofl NBO. RS 651X17 
6BY2931 OPTIPLEX ?9o OosicNBO ' ~ , Í/18/2Ò11 . 1/18/2015 " l Piwupport NBD RS «91.07 
62*5651 ., OPIIPLEX790 > ..*• : , ';!•-- ; • BaflclNBD . - 1/16/2012 ; - > 1/16/2015 ' 1WUV17 ' PKüupport NBD RS «91.07 
633ÉWS1 .OPTIPIEXTSO ' ' i'— Búic NSD - 1/16/2012 I.i . "-J/16/Í015 ; • P(MI«pMNSO RS 651 J07 
65WH991 OPnPlEX.790 • , BMieNBD VW2012 ' ' • 1/16/2015 ' ' • i «JaMT • ' ' Pwiuppert NBD RJ 6S1Ü7 
68S0ÍS1 OPTIPLEX 790 - ' B»lc NBO ' ' 1/18/2012 r • : 1/18/2015 1 > 18JOV17 . . Pc«k»pòrt NBO RJ <91.07 
M22KS1 OPTIPLEX 790 : , J BaiFc NBD • ^ "•• ' i/T 6/2012 > >• ' • l/16/»i5. .1&JKV1Í " í Ptõaiwort NBO RS 891.07 
ewesi OPTIPLEX 7» • : ' .Saai; INSD v-" 1/1É/2012 •1/16/2015 : ' i I i 164arvl7 » Prújtjpjxrt NBD RS 851.07 
easwsBt OPTIPLEX790 .'„'•.'•.' ' .'Spiic N3D.r , 1/.18/2017 \11/1Í/201S : 18Jaivl7 ; : Proaíipport NBO RJ 651 J)7 
6JJNSS1 OPTIPLEX 790 • ' - -BMlc NBD ' 1/1G/201? ' : '1/16/2015" . J . iaJàn-17 * Píòmpport NBO RJ 651.07 
M3D8S1 OPTIPLEX 790'" • '• • ~3ille NBD".- • ' fc- 1/Í6/2012 , ; ' ;i/16/20l5'í • i" r 1 - ProiUBPOrt NBO. « 651.07 
6«aesi OPTIPLEX790 -'•! B»»lc'N60 -i' 1 . ' .-•V 1/16/2012-;--' 1/16/201=1 '< • ) 1WaM7 ; 1 • t ProinnxxINBO «S 651.07 
GMKB31 OPTIPLEX 7». ' í&ãsit;NBDV • 1/18/2012 , • ••• . j flMafl.17 ' » '•>-. a Pro(upporl NBD RS 681.07 
6J108S1 OPTIPLEX 790 , 'Bb»Id'NBO ? •• •',. s 1/1E/2 .-.-í 1/16/2015 . " ' í T • • í 16JB1-17 -i '' i Pnttuppbii NBD • RS 661,07 
wivest OPTIPLÉX790. / .Bílic N9tJ •. * r l/ic/2012 • • ' >«^1/16/2015 1 •li:' . 11Wan.17 •»{ • * Pfotupport NBO RS «51X17 
62SD8S1 ' OPTlPl£X 790 "! '•-t , BaíffBO--. ' " : • 1/16/2012 "ii ,•:•• -«i-i/16/7015 "• ' í 16Jan-17 - PflWupjw! NSO RJ 691.07 
6HMS1 OPTIPLEX790 Ti i" 0ÍaíC'NBD.j(: - í >h. 1/16/2012. • ' .'1/16/2015 v' , 1" '• • -- '1&JM-1T " , ' * NBO RS 651.07 
WP8S1 OPTIPLEX 790 V- -<B«*leNBO/ > 1/16/2012 ' r-': 1 '-11/16/2015 t j. • j V ' . IWün-tí ; ' PresUppolt NBO n» 651J07 
641B9S: OPTIPLEX reo •> •0o1lc NSO r ' • ;» 1/16/2015. "•' 1/15/2015 ' '•'li 1W3n-17 1 ' ' í Prniupport NBO ' RI 6S1.07 
63ST8Í1 . OPTLPLEX 790 •:: • '•? ' '8uic N30 ii, :•'• •• i " !' 1/16/2012 ' v 7-' • ̂1/16/2015 i -J.- . 11RJ»rv17 r Pttsupport NBO RJ «31X17 
ew/ísi OPTIPL£X 790: > 1 eàsitmo- ' ' I/IÈ/JOÜ • • " ' '1/1V7015 J " í ; 1ftJ»íf17 • > Prwupport NBO RS «51.07 
9440981 OP11PLEX 790 '. .Bíálg NOD,'"-" i/ie/ma t .1- ii/iaftWS':- h 1 1ftJeM7 v i p«j»uppòrt NBD RS 651 jOT 
66WP851 OPTIPLEX 790 ' ' Búilc NtSO « ' " : • ' 1/18/JOU ; "l/le/2015- • ' •---' ».Proauppoit NSO RS «51.07 
681T78S1 OPTIPLEX 790 1 awiefttD v «18/ÍOÍ2 : ? •Í1/1V2015. L '1WaM7 ' t; .. > „ prouppwi NBD RJ 651.07 
68M9951 ÍOPTIPLEXTSO ' -3ailc WíU |,V : i <\- imvm •• ' í 1/18/2015 • r '• T1B-J»n-17 : • Prniupport NBO RÍ : «91.07 
647PÍS1 OPDPUEX 790 ' ' " Baiic.NflD ' - 'r r 1/1IVJ012 r ••:v-*í/16/Í015 • H r • . • 16-Jan-IT • * i Proaupport NBO fij «51X17 
8S0CflS1 OPTIPLEX 790 ' • ; • .BtsteífiO " ' • , 1/W20Ü . W6/ÍOJ5' •' » i IBJarv-17 * -•••• "-'••' V Pfòéoppòft NBD, i n, 651,07 
6SZSJ3S1 OPTIPLEX790 • • - Vv Bailc:WfiD ' ' •. • U/16/2015-' . i • . 16̂ /BD-17 " ; í.PTMÚpport NBD RJ 661.07 
63K88S1 OPTIPLEX 790 BatkNBO' '•-'•«-1/1V2012 1- . • ll/16/K»S i < H i ,MV »iWnn-l7' . . i P/oSUpport-NBD • ' . RS «51.07 
0ÍSA91 OPTTPLEX 790 ' IK "B«s<c NBD 1/íS/2012 . j" •'•"cl/18/2015 1" > " . c' ! 16Jifv17 < PWauppÒitNBD RJ €61.07 
690W8S> 'OPTIPLEX790 -aasloíSD • '• •' l/ia/2012 <í • !•'• i-;I/1B/ÍCIS .'i: .tv • Prtaupport NBD RJ 651.07 
M17BS1 OPTTPlfX 790 aailuMBO7-'-! ^ * • :•; 1W2012 >; *.• 'k 11/IE/301E-' ii '. 11&0afi-l7 ali ' ̂ PfMUDpÒrtNBO RJ. «51.07 
63*3931 OPTIPIEX 790 ,.-.•'. iBiilc NBO,-» ' • 1/16/2012- .' ' •t- " '-1/16/201S - ^ , ( 1&JEÍ-17 /. j PAnuKkM NBO RJ,' 651.07 
6J2WS1 OPTIPLEX 790 '' • 1/1G/2012 '' ? K K - V ll&Jj^l 1- íi r*. i Pixnupport NBO . ' w : . . «51X17 
MZP6S1 OPTIPLEX 790. , BbIc NBD - •• ' ••v. Wia/íoiú • ! ^M/lí/TOlSV - • 1 ' i'18Jan-17 ' ''[•• í PiÓSIWtort NBD • ̂  'r' RJ- : - • «61.07 
633S0S1 0?TlPlÉX790 '' .' BfekiVtaft' ", 1/16/7012 , . -rí/ifi/lDis> . . Ti í 16-Ja»>-17 * '. ' PmaupportNBD RJ «51.07 
C3YBBS1 OPTIPLEX 790 • 1 BasfcfJBD ' ' 1/18/2IH2 " < f 1/26/2015' > f '" I ifcjsiv»; ' • f Pit»upportNBO , RJ 6S1.07-
690M8S1 OPTIPLEX 790, SwicNBÜ 1 / W 2 0 H : • ; Í Í /1V2015; 1 Í r' '1 ' . ( T8Jb>17 . ! 1 -íPioiupportNBD' RJ 651.07 
62TTIS1 OPTIPLEX 790 • : , ;BasitN3C l/lfi/2012 . 'jl/iWKftS V 1 -li ',>. MWan-17 • : ' ' . - * Pfasupport NBO ' RJ 6S1.07 
63TK6S1 OPTIPLEX 790 • f: . : " . Btslc NSD'' ; ' - Í/16/2012 " <• 'tl/lS/2013 - " ; > 1WWV17 ,.-< . . -Ji * Praiüppàct NSD RJ' «61.07 
84378$1 [ ,0PTtPl£X790 ' 9wtt'-táSD \> . • • • ÍÍ16/»12-:S' ^ T:VÍW2015'-l. .V ? i . • , < Prniupport NBD RJ «61.07 
6S3BSS1 OPTIPLÍX790 -. ' SasicNSD- • • '' ;!'. 1/1V20U '-li í ,J,r:lí/íVíD35... -i, '• , f-. • 18-Ntan.1T . '• • PffMcypa-1 NBO • , RJ 651.07 
6SWÍ9S1 ;DPTIPIEX7*i 1 fiaiiíífiO í.- ' •>•= ' i/18/2012 • - » ^ ' í í / i e r t f t i s ; , ^ ' \ -li f V 4 1BJ80.17 • ' '.'•'•i - Proaupport NBD • • RJ 651.07 
e«>®esi OPTIPLEX 790 . 'r . • :BS»Í{Í4!JB^ ; i '- * -.1/W2012 1/18/1015 V - ' : '• -t ' Proiupport NBO ' RJ 851.07 
690W31 OPTIPLEX 790 ' BótleNBir* • l/lí/20'Ü " • • i •• :V1VÍ015 • 7- i , " ' 1Warvl7 fjr • i Prniupport NSO RJ CS1J17 
88Y09S1 , OPTIPLEX 790 • "' . , fi»le>JR0''" í - 1/18/2013 'i l y w » i s - * ' ' 18Jj«V17 i ' * 1 Proaupport NBO RS «61.07 
6S0B9S1 OPTIPLEX 790 • Sàa . f - f i t J •' j ! Í/.16/?Ol2 1 • ' '".1/18/2015̂  . 1Wan-«7 ' -i Pmupport NSD RJ «51.07 
B90Y8SI OPTTPUX 790 BâllcNBD »">•» "«•'•> l/lfl/2012 • : ̂  < ,Vi8/2015 1 • ifrJan-17 . -« PftísupportNBO RS 851.07 
C8V>BS( OPTIPLEX790 • •.- • • BaiítWBD j. . - -;" 3/lS/2012 •:>•• • >•" " 11/18/2015 •>; •T - ; ; i ' : ; '< í Pwiúcipert NBD RS 651.07 
63749S1 OPTIPLEX 790 ; f . ^ • ' !BmIC.NBOÍ: I > •':'•; ,1/16^2012 1 I • . H t - j l /16/20lâ 1 - i; , • 1frJ«i.l7 • .1 1 Prtaupport NBD RS «91.07 
6B088S1 OPTIPLEX 790 i •"' ' s»-,isxao ' % ,V1Í/20Ú - • v fV18 /20ÜÍ i i-' \ '. ví: | : • • t PfOauppMt NBD . RJ 651.07 

TCE/GEARQ 
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3. Proposta Comercial 

63*9851 OPTIPLBCTSO - fl«lcWB0 ''•;V16/1OU :1/S5/201S 1 1RJso-17~ ••PrwuppOrtHBD - í | J» 651.07 
ÇBVC8S1 OPTIPIEX 790 • 8a«ScHB0 -í . 1/18/2012 ' -- 1/18/2015 -

1 1- ' > iB4an-!7 •-.• - ProwppírlHBD ' : RS 651,07 
68<?»S1 OPTfPUX7eO ' Baile MBD ' - . ' i V W2012' <: 1/1S/201S .1 . í . «BJan-17 • ProitTHWrt NBD «s 651 07 
62Wasi OPTIPIEX 790 BaalcHBD • - •• •' 1/16/201* 1 , 1/16/2015 ^ lB-teri-17 - • -- Prosuíiiwrt NBO RS 651.07 
9Í77ÍS1 OPTIPIEX 790 , Base NBD ,. •:. .1/15/2012 1/16/2015 t 16-Ian-17 ProstfKMrtKBD .' r 

ft$ , 651.07 
M189S1 OPTIPIEX 790 .• BMteNHD 4'. . ' -I/16/2M2. : ; 1/16/2015 - ' ! W-JâM7 RüSUPjWINBD RS L 651.07 
6455CS1 OPTIPIEX 790 Bwiciroo . 1/16/2012 •• ..1/16/J015 

J 
í • • 16Jan-17 < - Proaifpswl HB0 ' J . RS 651,07 

62P33S1 OPTIPIEX 790 • . Basic NBD ; ' ; .• ; - ,1/16/2012. !• . .> 1/16/2015 i J i ' 16-Jsft-U • 1- . RDSUppWl KSD , ! St 651.07 
62099$1 OPTIPIEX 790 ' '. BnílCNBO .' Wi 1/16/201J> . i' 1/16/2015 : i • • 16-Jan-17 • Prosupport NBD « W: . , 651.07 
M11BS1 OPTIPIEX 790 BABICNBD * ' > l/lfi/2012,: • 1 •i- -i .1/16/2015 w - • 'PròàuoewtMSo • RS . • «HO? 
S306ÍS1 OPTIPIEX 790 . Baile NBD 1 •' ' ' -> 1/16/2012r • '. • •. 1/16/2015 ftwwopartMBD fí . ' «S 651.07 
B3XZ8S1 OPTIPLEX 790 ' BoícHBD T .•»•>• 1/16/3012"'. í '..l/J 6/2015. p ' »16lan-17. ' # • - PÍÕWWrtWBO ' w • .651.07 
C906CS1 OPTIPIEX 790 BSJÍCMBÜ l'»',:-'- " --I/1B/2012' ' ^ 1/18/2015 , , • , 16J»r>-17 FVOSLppOrtNBO «S 651,07 
BÍSS9S1 OPTIPLEX 790 BMUCNBU • - 1/1S/2012 " 1/18/2015 < 16Jên-17 ProgupewJ NBO AS 651,07 
690SCS1 OPTIPIEX 790 BeíteNBO - ; » í ' • ^ 1/18/2012 ; : . 1/1S/201S" I J j- ISJsft-17 ,»«upp<WNHD ftt 651.07 
6S0KSS1 OPTlflEx 790 . * BaaftflflO ' ; - ' • 1/16/2015 ' 1&JWI-17 * , • Prosí«»rtHBO tu 651.07 
&WTBS1 OPTIPLEX 790 Bavc NBD : 1/16/2012 ' 1/16/2015 * ü , '1&JÍ!W1T nrwajpport ISO 651.07 
6<676Si OPTIPIEX 750 BMíKfIBO :•• l/ifi/J0lS ,! ' .T Praiscoort HBO - RS «1.07 
worasi OPTIPUX7M .. BaticNSO 1/36/2012 > -r . . 1/16/2015 ; ' i 1Wotv17 . PnanpportNBO RS «51.07 
ÊSXC8S1 OPTIPIEX 790 Bíito M80 - ••'• 1/1B/2(H2: • : .1/18/2615 1 . v> ivjaiv.17 ftuaupporl HS) RS «31.07 
69DJBS1 . OPTIPIEX 790 ' Bí-sieMBD ' ••V 1/18/2012 • l/lâ/3015 r 1S.Jift.17 . • Pròsupport KBO RS €51.07 
63EB9S1 O P O P I E X T » BaateNBD '̂"1/16/2012 : 1/16/201S í* ' •• 1&-48ÍW1T ' .ftvsòpport tSO RS 651.07 
68UWS1 OPUPltX 790 BetlcHSO " " 1/18/2012 ' - .1/18/2015. :-V : > . 10.Jdft.17 PnnopportHBO RS 651.07 
6J38BS1 OPTIPLEX 7» Bas)ctJ9D 3/16/2032 1/16/2015 r1WM-17 ft«t*)pQrt RBO RS 651.07 
88D7&S1 OPTIPIEX 790 B*«lCt£D • 1/18/2012- . 1/18/2015 - ' ' "i J j r IWtft-17 ' Prtiiupport HED RS 651.07 
66Y69S1 OPTIPLEX 790 • r RittcNTO 1 ' ' " 1/18/2012 .. ••»• , - -1-1/58/2015 •Jr - ; l*oiÍOT»rtHBO RS 651.07 
«&Q1BS1 OPT1FIEX7» SuleNSO " --- 1/13/2012 'si '1/1S/201S' i ,16-1*1.17 ftiiwppQrtHBO RS 651.07 
63VYa5í OPTIPIEX 790 • BwiclJHO ' • 1/1E/2012. - : 1/1S/KÍ1S "•li :.16.J«.17 ' • i !>>•• Prtitrpport HBD RI . 651.07 
MÍYE51 . OPTIPLEX 790 . ; " l/ffi/2fllS': ! • v : 1/16/2015 i v IWwti? -i'" ftittmtportKBO ' '•>: RS 651.07 
6BZ7BSI ; OPTIPLEXTTO I , CATÍTMAO- ^ " - » l/lfi/2012 - • J- 1/18/2015 • i - f 1MW-17 ,.- • • > ' • !>resn>portHBO , 1 RS 661.07 
tóOOSSt OPTIPLEX 790 '. 6a«!cttòD -•!•• r<> 1/1&T2D12 ••( ms/2ois - - • 1&Jaft-17 ' —11 - '1 IVtóDppwl KBO " ' RS €51.07 
6SW1951 OPTIPLEX 790 • i 6MÍCHB0 -'-»• >'rr • l/lí/201? v*- • 1/18/2015 •í ' •• 1Wàíw17' ". .P . PrwiwwrtlfBO - RS 651.07 

' ' ' ,• ,.• 1 4 ' • ' • % , <| • V-1 - ••:. .• i •»., ' • •: 

Linha Client em Reais R$ 245,998.69 

Cota ç 6o vélUla mé dia 15/06/2015 

Informação doe Valores em Reais 

R$ 245.998.69 

TCE / GEARQ 

LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ps- Deil Computadores do Brasil l.tda 
D é u . 
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n Thales Almeida <thales.almeida@defensoria.ba.gov.br> 
D e f e n s o r i a Publica 

B A H I A 

Extensão de garantia - storage 
2 mensagens 

Thales Almeida <thales.ajmeida@defensoria.ba.gov.br> 1 de setembro de 2015 13:02 
Para: Lisiane_Pereira@dell.com 

Cco: Nadjane Souza <nadjane.souza@compushop.com.br> 

Boa tarde Lisiane, 

Estamos em andamento com o processo de renovação de garantia de dois storages. 
O equipamento, service tag FN1R4V1, com garantia vencida em 29 de junho de 2015 e o equipamento, 
service tag 8STZBX1, com garantia a vencer em 09 de abril de 2016. 
Existe algum impedimento em proceder com a extensão de garantia para o produto com a mesma vencida? 
Qualquer duvida estamos a disposição. 
Obrigado. 

Thales Almeida 
Coordenação De Modernização E Informática 
Defensoria Pública Do Estado Da Bahia 
Phone: +55 (71)3117-9150 
Mobile; +55 (71)9618-4226 
Website: www.defensoria.ba.gov.br 
Address: Avenida Ulisses Guimarães, n" 3.386, Edf. MultiCab Empresarial. CEP -41219-400, Sussuarana. 
Salvador/Bahia. 

l i 
Defensor!» 
PübUc* 
BAHIA 

"As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, com sigilo protegido por lei. Caso 

não seja o destinatário, favor apagar esta mensagem e notificar o remetente. O uso impróprio das informações desta 

mensagem será tratado conforme a legislação em vigor. 

^^kisiane_Pereira@dell.com <Lisiane_Pereira@dell.com> 1 de setembro de 2015 14:30 
^ > a r a : thales.almeida@defehsoria.ba.gov.br 

Dell - Internai Use - Confidential 

Boa tarde Thales, tudo bem!? 

Localizei as máquinas informadas no e-mail. 

Sim, as duas podem ser renovadas, sendo que o prazo máximo de renovação é até o 62 ano da data da 
compra. 

Segue informações na tabela, com a data final para renovação: 

TAG Máquina data da compra expiração garantia Renovar até 

mailto:thales.almeida@defensoria.ba.gov.br
mailto:thales.ajmeida@defensoria.ba.gov.br
mailto:Lisiane_Pereira@dell.com
mailto:nadjane.souza@compushop.com.br
http://www.defensoria.ba.gov.br
mailto:kisiane_Pereira@dell.com
mailto:Lisiane_Pereira@dell.com
mailto:thales.almeida@defehsoria.ba.gov.br
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8STZBX1 EQUALLOGIC PS4100 09-abr-13 09-abr-16 09-abr-19 

FN1R4V1 EQUALLOGIC PS4100 29-jun-12 29-jun-15 26-jun-18 

TCE/GÍPRO 

PG. 280 

Fico a disposição. 

Atenciosamente, 

Lisiane Pere i ra 

Specialíst APOS Services 

Deli | Preferred Accounts Regional N, NE e CO 

Office +55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698 

How am I doing? Please let my manager knaw at Matheus Rocha@dell.com 

Vantagens ProSupport Plus 

' O serviço dè suporte 
mais abrangente oa 
indústria para 
sistemas enterprise 

Às compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de 

Vendas localizados em www.de l l . com/br /TermosCond icoes . Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre 

quaisquer outros termos e condições das Partes." 

Por favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail 

mailto:Rocha@dell.com
http://www.dell.com/br/TermosCondicoes
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Suporte Técnico: 0800 9703366 Opção 3; 
Agendamento de instalação: 0800 9703366 Opção 4; 

PG op 
Atendimento ao Cliente: 0800 9703366 Opção 5; ' 
Status de pedido: Status de Pedido ou 0800 9703366 Opção 5. 

From: Tha les A l m e i d a [ m a M t o : t h a l e s . a l m e í d a @ d e f e r i s o r i a . b a . g o v . b r ] 

Sent: T u e s d a y , S e p t e m b e r 01, 2015 1:02 P M 

To: Pe re i r a , L is iane 

Subject: E x t e n s ã o d e g a r a n t i a - s t o r a g e 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

mailto:da@deferisoria.ba.gov.br
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À PG. 282 
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. 
Av. Industrial Belgraf, 400 
Eldorado do Sul - RS 
92990-000 

ATESTADO AO ASSOCIADO N°: 0799/A/14 Data: 12.11.2014 

Atestamos, para os devidos flns, que a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., 
com sede na Av, Industrial Belgraf n° 400, em Eldorado do Sul - RS, é filiada à Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, sob nu 1944, desde 30.07.1999 e, conforme consta em nossos 
registros e documentação fornecida pela Dell, a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. é a única 
autorizada para vender, no país, os serviços, denominado "APÓS", de manutenção e suporte, que 
envolve os serviços NBD, SBD, ProSupport ProSupport Plus e Complete Care, às entidades da 
administração pública e às empresas de economia mista para os quantitativos dos seguintes produtos 
(hardware) de marca e fabricação Dell: 

Produtos Famílias Quantitativos 
Unidade digital de processamento de 
dados de pequena capacidade, 
Desktop, marca Deli 

Optiplex, Inspiron, Studio, 
Precision, Vostro 

A partir de 250 unidades 

Unidade digital de processamento de 
dados portátil, Notebook, marca Dell 

Latitude, Vostro, Precision, 
Inspiron, Studio, 

A partir de 125 unidades 

Unidade digital de processamento de 
dados montadas em um mesmo corpo 
ou gabinete, Servidor, marca Dell 

Power Edge A partir de 55 unidades 

Unidade de armazenamento de dados, 
"Unidade de b«ck up", marca Dell 

Equallogic, Compellent, 
Power Voult 

A partir de 10 unidades 

Comutador projetado para rede de 
negócios, "swftch", marca Dell. 

Power Connect A partir de 55 unidades 

Ainda sobre o assunto e conforme documentos apresentados pela Dell, os serviços acima 
referidos poderão ser realizados / prestados pela Dell ou por empresas expressamente autorizadas pela 
Dell, empresas essas que possuem contrato com a Dell, permanecendo a Dell responsável petos 
serviços prestados. 

O prazo de validade do presente atestado é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
emissõorrefere-se exclusivamente à venda de prestação de serviços de manutenção e suporte aos 
produtos desmarca e fabricação Dell e famílias conforme acima mencionados e não representa 
exclusividade ae fabricação de unidade digital de processamento de dados, unidades de armazenamento 
de dados e comutador "switctf. 

1 

^ Eng° FaÇláruYaksic 
Gerente aÕDepto. de Tecnologia e Política industrial 
0796-A.U/pGB 

Dirceu Silvani Sgubin 
Analista Cadastro e Prod Nacional 

ABINEE - DETÊPI 
ABINEE - Associação Brasileira da indústria Elétrica e Eletrônica 

SINAEES - Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de Sáo Paulo 
Av. Paulista, 1313 - V andar - 01311-923 - Sâo Paulo - SP - Tel.: 55 11 2175-0000 - Fax. 5511 2175-0090 - www.abinee.org.br 

http://www.abinee.org.br
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A 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 
DG/DPE DIRETORIA GERAL 
AT: SR.PREGOE1RO 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 - PROC. ADM. N°: 1224140093318 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCHES, COM TREINAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NA SEÇÃO B -
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS ANEXASNO EDITAL. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Conforme seção C do Edital) 

T C E / G E P R O 

PG. ?.B3 

LOTE ÚNICO 

Modalidade de Licitação Número 
Pregão Eletrônico 02/2015 

ITEM 

01 

DESCRIÇÃO 

Descrição: SWITCH, marca extreme, Ethernet, de 
Borda L2, 48 portas, Base T, conforme 
especificações da Seção B, disposições específicas 
no Edital. 

Marca: Extreme Networks. 
Modelo. 20 x Summit X430-48t 48 
10/100/1OOOBASE-T, 4 1000BASE-X 
unpopulated SFP, 1 AC PSU, ExtremeXOS L2 
Edge license (PN: 16518) + 60 X Garantia 
Service PartnerWorks - NBD AHR (PN: 95504-
16518) + 20 X Cabo de força - NBR14136 
(PN: 10061) Treinamento - (PN: TR-EDU-
BRAZIL-1) treinamento oficial para os 
SWITCHES para dois prepostos da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, a 
serem realizados na sede da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, caso o 
treinamento seja em outro local não será 
acrescido nenhum custo para a contratante. 
Garantia: 36 meses com atendimento 08 (oito) 
horas por dia, 05 (cinco) dias por semana. 

QTE. 

20 
UN 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 13.455,00 
(treze mil 
quatrocentos e 
cinqüenta e cinco 
reais), 

PREÇO 
TOTAL 

RS 269.100,00 
(duzentos e 
sessenta e nove 
mil e cem reais). 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 269.100,00 (duzentos e sessenta e nove mil e cem 
reais). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Laurojde Freitas >5 de março de 2015. 

Razão Social: Condados Corijiércio e Serviços Eletrônicos Ltda. 
jCNPJ: 34.203.752/0001 -71 
/ Adriano dos Santos Girão 

RG n° 06.438.107-22 SSF|/BA - CPF n° 917.348.195-53 
' Representante Comercial 

. o í ^ n t o rios Kioskes. Quadra A, Lote 27 - CÊP 42.700-000 - Lauro de Freitas / BA - lei: (71) 2202.2C33 - F„*. 0">) «0T 
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Certificado de Participação 
A COMDADOS - Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda. certifica que: 

Ricardo Augusto Borges Santana 
CPF: 023.505.605-70 

Participou e atingiu 100% de aproveitamento do treinamento e Instalação dos 
equipamentos da 

a "Extreme Networks11 

Realizado nos dias 02f 09,16, 23, 30 de Maio de 2015, cuja 

Carga horária foi de 40 horas em Configuração e Instalação. 

Diretor Instrutor 

Com dados Comércio e Serviços Eletrônicos l ida 
Loteamento Bosque dos Kioskes. Quadra A. Lote 27- CEP 42.700-000 - Lauio de Freitas / BA - Tel: (71) 2202-2838 
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A capacitação terá como base a utilização dos recursos nativos do switch e do uso de softwares fornecidos pelos 

respectivos fabricantes dos equipamentos, abrangendo pelo menos os seguintes tópicos: 

a) Visão geral de Hardware & Software; 

b) LAN Switching avançado; 

c) Configuração e operação; 

d) Implementação e gerenciamento de VLAN; 

e) Implantação de VLANs, VLANs privadas, agregação e adesão dinâmica de portas; 

f) Entendendo operações STP, configurações e ajustes; 

g) Implementar supressão de broadcast, filtro de protocolos, autenticação de usuário, segurança de portas e lista 

de acesso por VLAN; 

h) Gerenciamento de trafego IP com lista de controle de acesso; 

i) Configuração dos switches para logging, gerenciamento SNMP e RMON, e análise de portas; 

j] Alta disponibilidade e redundância de rede; 

k) Configurção de QoS; 

I) Introdução aos princípios de segurança em rede; 

m) Implementação e configuração de autenticação e autorização 802.lx. 

Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda 
Loteamento Bosque dos Ktoskes, Quadra A, Lote 27- CEP 42.700-000 - Lauro de Freitas / BA - Tel: (71) 2202-2836 
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Certificado de Participação 
A COMDADOS - Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda. certifica que; 

Thales José Costa de Almeida 
CPF: CPF: 003.634.015-47 

Participou e atingiu 100% de aproveitamento do treinamento e Instalação dos 
equipamentos da 

a Extreme Networks" 
Realizado nos dias 02, 09,16, 23, 30 de Maio de 2015, cuja 

Carga horária foi de 40 horas em Configuração e Instalação. 

c 

Eduáfóo Kaipper 
Instrutor Diretor 

Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda 
Loteamento Bosque dos Kioskes, Quadra A. Lote 27- CEP 42 700-000 - Lauro de Freitas I BA - Tel: (71) 2202-2838 

http://www.comdados-ba.com.br
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A capacitação terá como base a utilização dos recursos nativos do switch e do uso de softwares fornecidos pelos 

respectivos fabricantes dos equipamentos, abrangendo pelo menos os seguintes tópicos: 

a) Visão geral de Hardware & Software; 

b) LAN Switchingavançado; 

c) Configuração e operação; 

d) Implementação e gerenciamento de VLAN; 

e) Implantação de VLANs, VLANs privadas, agregação e adesão dinâmica de portas; 

f) Entendendo operações STP, configurações e ajustes; 

g) Implementar supressão de broadcast, filtro de protocolos, autenticação de usuário, segurança de portas e lista 

de acesso por VLAN; 

h) Gerenciamento de trafego IP com lista de controle de acesso; 

i) Configuração dos switches para logging, gerenciamento SNMP e RMON, e análise de portas; 

j) Alta disponibilidade e redundância de rede; 

k) Confígurção de QoS; 

I) Introdução aos princípios de segurança em rede; 

m) Implementação e configuração de autenticação e autorização 802.1x. 

Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Lida 
Loteamento Bosque dos Kioskes. Quadra A, Lote 27- CS* 42.700-000 - Lauro de Freitas / BA - Tet: (71) 2202-2838 
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Cisco Catalyst 3560-X Series Switches > 

Cisco Catalyst 3560X-24T-L Switch 
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PG. 288 
AL 

Specifications Overview 

Series: 

Product ID: 

Status: 

Compatibility: 

End-of-Sale Date: 

End-of-Support Date: 

More Specifications v 

Cisco Catalyst 3560-X Series Switches 

ViewAII PIDs 

Orderable HowtoBuy 

Compatíble Interfaces and Modules 

None Announced 

None Announced 

Documentation 

^ Recently Viewed Documènts ^ 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 15.0(2)SE X 

Top Categories 

Command References 

Configuration Guides 

Data Sheets 

Insta!) and Upgrade Guides 

Release Notes 

More Categories v 

Command References 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 15.0(2)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 15.0(1)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 12.2{58)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 12.2(55)SE 

http://www .ci sco. com /c/en/us/s upport/sw i tches/catal y s t-3560x-24t-1 - s wi tc Wm odel .html#~tab-documerrts 1/6 

http://www


( ^//-iifiíWlb Cisco Catalyst 3560X-24T-L Switch - Cisco 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Command Reference, Release 12.2(53)SE2 r c & G E P R o 

Command Reference, Cisco IOS Release 15.2(4)E (Catalyst 3750-X and 3560-X Switches) PG. 289 

Command Reference, Cisco IOS Release 15.2(2)E (Catalyst 3750-X and 3560-X Switches) 

Configuration Guides 

Fea tu re Conf igura t ion Gu ides 

Auto Smartports Configuration Guide, Release 15.0(1 )SE 

Auto Smartports Configuration Guide, Release 12.2(58)SE 

Auto Smartports Configuration Guide, Release 12.2(55)SE 

Call Home Configuration Guide, Release 12.2(58)SE 

Cisco EnergyWise IOS Configuration Guide, EnergyWise Version 2.8 

Cisco EnergyWise IOS Configuration Guide, EnergyWise Version 2.7 

Cisco EnergyWise Configuration Guide, EnergyWise Phase 2 

# , : o TrustSec Switch Configuration Guide 

Pla t form a n d So f tware Conf igura t ion Gu ides 

IP Multicast Routing Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(2)E (Catalyst 3750-X and 3560-X Switches) 

So f tware Conf igura t ion Gu ides 

Catalyst 3750-X and 3560-X Software Configuration Guide, Release 15.0(2)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Software Configuration Guide, Release 15.0(1 )SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Software Configuration Guide, Release 12.2(58)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Software Configuration Guide, Release 12.2(55)SE 

Catalyst 3750-X and 3560-X Switch Software Configuration Guide, Release 12.2(53)SE2 
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BROCADE2 
DATA SHEÍT 

Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 

HIGHLIGHTS 
« Offers entorprlse-claBs stackable 

switch ing at an entry-levei price, allowing 
organizations to buy what they need 
now and easlly scale as demand grows 
and now technologies emerge 

• Dellvers unprecedented feature/ 
price value for enterprise applications. 
Including Unlfied Communications (UC) 

. and mobllity. wlth tO Glgabit Ethernet 
(GbE) and P0E/P0E+ 

• Provldes unmatched avallablllty for low-
cost switching wlth redundant upllnk/ 
stacklng ports, hltless stacking failover, 
and conflgurable power redundancy 

• Simpllfles network operations and 
protects investments with the Brocade 
HyperEdge Archltecture, enabling 
Consolidated network management 
and advanced services-sharing across 
heterogeneous switches 

• Offers attractive 12-port, compact. and 
enterprlse-class fanless switch models 
for deployments outside of the wirlng 
closet 

• Includes the Brocade Assurance Limited 
Llfetlme Warranty and three years of 
technical support 

Enterpríse-Class Stackable Switching at an Entry-Level Price 
Today's organizations expect their enterprise campus LANs to deliver 
more services to more users at a lower cost. These services include next-
generation business applications as well as anytime, anywhere access 
for mobile devices. At the same time, campus LANs must be able to 
scale easily to meet future demands and efficiently evolve within dynamic 
business environments. 

Brocade* ICX* 6 4 3 0 and 6 4 5 0 Switches 
provide enterprise-class stackable LAN 
switching solutions to meet the growing 
demands of campus networks. Desígned 
for small to medium-size enterprises. 
branch offices. and distributed campuses, 
these intelligent, scalable edge switches 
deliver enterpríse-class functionality at an 
affordable price—without compromising 
performance and reliability. The Brocade 
ICX 6 4 3 0 and 64S0 are available in 
12-, 24-, and 48-port 10/100/1000 Mbps 
models and 1 Glgabit Ethernet (GbE) or 
10 GbE dual-purpose uplink/stacking 
ports (see Figures 1 and 2)—with or 
without IEEE 802.3af Power over 
Ethernet (PoE) and 802.3at Power 
over Ethernet Plus (PoE+)—to support 
enterprise edge networking. wireless 
mobility, and IP communications. 

Built for Maximum Coat-Efficiency 
and Investment Protection 
With Brocade ICX 6 4 3 0 and 6 4 5 0 
Switches, organizations can buy only 
what they need today and easily scale 
user ports and services as their network 
requirements evolve. Brocade offers 
maximum investment protection through 
flexible software licensing options that 
bring advanced services and perfprmance 
to lower-cost ports. The Brocade 
HyperEdge" Archltecture. for example, 
allows premi um switch features and 
services to be shared wlth entry-level 
switches (Brocade ICX 6450 only). 

Brocade ICX 6 4 3 0 and 6 4 5 0 Switches 
come with three years of technical support 
from the Brocade Technical Assistance 
Center and software maintenance 
updates. With these capabllitles, 
organizations gain peace of mlnd whlle 
freeing up IT budget and resources to 
grow their businesses. 
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Automated Deployment and 
Management 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
help simplify network deployment and 
management by enabling auto-discovery 
of new Brocade ICX switches within the 
stack. IT organízations can auto-configure 
switches using pre-set instructions on the 
network. To further simplify management, 
these stacked switches collectively 
utilize only a single IP address and offer 
transparent forwarding across the stack. 

•
By embedding sFlow capabilitíes 
ínto the Brocade ICX 6450, Brocade 
delivers an "always-on" monitoring 
technology that operates with wire-speed 
performance. sFlow dramatically reduces 
implementation complexity compared to 
traditional network monitoring solutions 
that rely on mirrored ports, probes. and 
line-tap technologies. 

High Availability and Resiliency 
Brocade Ethernet switch stacking 
technology helps IT organizations meet 
growing user demand by delivering 
high availability through real-time state 
synchronization across the stack and 
instantaneous hitless failover support. 
In addition, organizations can use hot-
insertion and remova) of stack members 

A t o avoid interrupting network service 
^ ^ when adding or replacing a switch, High-

performance Link Aggregation Groups 

(LAGs) increase )0 GbE uplink bandwidth 
and redundancy to the core. giving 
users uninterrupted high performance to 
support the most demanding applications. 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
also offer an externai power supply for 
added resiliency and increased P0E/P0E+ 
port availability (see Figure 3). 

Stacking Technology for the 
Most Demanding Campus LAN 
Environments 
Brocade Ethernet switch stacking 
technology makes it possible to stack 
up to eight Brocade ICX 6450 Switches 
into a single logical switch (except the 
Brocade ICX 6450-C). providing simple 
and robust expandability for future growth 
at the network edge. This stacked switch 
has only a single IP address to simplify 
management and offers transparent 
forwarding across a pool of up to 384 
1 GbE ports and 32 10 GbE ports. 
When new switches join the stack, they 
automatically inherit the stacks existing 
configuration file, enabling true plug-
and-play network expansion. Flexible 
licensing of 1 GbE to 10 GbE ports for 
uplink and stacking allows organizations 
to optimíze network performance based 
on specific requirements. Brocade 
stacking technology also delivers high 
availability, enabling instantaneous hitless 
failover to a standby stack controller if the 

master stack controller fails. In addition, 
organizations can use hot-insertion and 
removal of stack members to avoid 
interrupting network services. 

For networks with iower bandwidth 
requirements, the Brocade ICX 6 4 3 0 
offers the same rugged stacking capability 
(except the Brocade ICX 6430-C) at a 
reduced price, providing a lower-density 
solution of up to 1921 GbE access ports 
with 16 1 GbE uplink and stacking ports, 
and a maximum stack height of four 
switches. 

Built to Power Next-Generatlon 
Edge Devices 
The Brocade ICX 6430 and 6450 can 
deli ver both PoE power and data across 
network connections. providing a single-
cable solution for the latest edge devices 
(see Figure 4). Brocade ICX switches are 
compatible with industry-standard Voice 
over IP (VolP) equipment as well as legacy 
IP phones. In addition, they support the 
PoE+ standard (IEEE 802.3at) to provide 
up to Class 4 {30 watts) power to each 
device. This high-powered solution 
simplifies wiring for next-generation edge 
devices, such as video conferencing and 
VolP phones, surveillance cameras, and 
802.11ac wireless Access Points (APs). 
The PoE capability reduces the number 
of power receptacles and power adapters 
while increasing reliability and wiring 

H " " L l l l l J l i l l l l J H m i t t t f t h Í 
Figure 1: Brocade ICX 6 4 5 0 Switches support four dual-mode 
1 GbE/10 GbE SFP/SFP+ ports for uplink and stacking, and up to 
4 8 \ GbE RJ-45 ports, Brocade ICX 6430 -24 and 6 4 3 0 - 4 8 
Switches support four ] GbE SFP ports for uplink and stacking to 
provide a cost-optimized solution for lower-traffic networks. 

Figure 2: The Brocade ICX 6 4 3 0 - C and 6 4 5 0 - C Compact Switches 
support two 1 GbE RJ-45 and two 1 GbE SFP ports for uplink and 
12 1 GbE RJ-45 ports with four P 0 E / P 0 E + capable ports in a compact and 
fanless design—ideal for deployment outside the wiring closet. The Brocade 
ICX 6450 -C can be powered either from its internai power supply or with 
Po£/PoE+ through its two RJ45 uplink ports, enabling the switch to be 
deployed in environments where no AC power outlet is present. 

2 
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flexibilrty. The Brocade ICX 6450 can 
provide PoE power to ali ports and PoE+ 
(30 watts) to ali ports when an externa! 
power supply is deployed. 

Plug-and-Play Operations for 
Powered Devices 
Brocade ICX switches support the 
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) and AN SI TIA 1057 
Link Layer Discovery Protocol-Media 
Endpoint Discovery (LLDP-MED) 
standards that enable organizations 
to deploy interoperable multivendor 
solutions for Unified Communications 
(UC). Configuring IP endpoints such as 
VolP phones can be a complex task, 
requiring manual and time-consuming 
configuration. LLDP and LLDP-MED 
provide a standard, open method for 
configuring, discovering, and managíng 
network infrastructure. 

The LLDP protocols also reduce 
operational costs by simplifying and 
automating network operations. For 
example, LLDP-MED provides an open 
protocol for configuring Quality of Service 
(QoS), security policies, Virtual LAN 
(VLAN) assignments. PoE power leveis, 
and service priorities. 

Compact Switch Solution for 
Deployment Outside the Wiring 
Closet 
Brocade ICX 6430-C and 6450-C 
Compact Switches offer enterprise-class 
LAN switching capabilities. performance, 
reliability, security, and manageability 
in a small form factor with fanless 
operation for deployment outside the 
wiring closet. It is ideal for deployment 
in classrooms, retail locations. factories, 
small offices, workgroup, and space-
constrained envíronments. The Brocade 
ICX 6430-C and 64S0-C are available in 
a 12-port 10/100/1000 Mbps model with 
IEEE 802.3af PoE and 802.3at PoE+ 
support on four ports plus four additional 
1 GbE uplink ports, Additionally. the 
Brocade ICX 6450-C can be powered 
either from its internai AC power supply 
orwith P0E/P0E+ power. coming from 
one or both of its two RJ45 uplink ports, 
providing increased deployment fiexibility 
by enabling the switch to be deployed 
in areas where no AC power outlet is 
present. 

In the enterprise, Brocade ICX 6430-C 
and 6450-C Compact Switches can be 
used to extend the reach of the network 
outside the wiring closet, bringing 
connectivity to more users and supporting 
additional wireless AP deployment 

BROCADE HYPEREDGE 
ARCHITECTURE 
The Brocade HyperEdge Architecture 
brings campus networks into the modem 
era to better support mobility. security. 
and application agility. Thís evolutionary 
architecture integrates innovative wired 
and wireless technologies to streamline 
application deployment, simplify network 
management, and reduce operating costs. 
The HyperEdge Architecture enables 
organizations to build networks that are: 

• Agile: By eliminating Spanning Tree 
Protocol (STP) between HyperEdge 
Domain switches through a flatter Layer 
2 design, the HyperEdge Architecture 
increases link utilization and reduces 
application deployment complexity. The 
Distributed AP Forwarding functionality 
of Brocade wireless Access Points 
(APs) efficiently securas and directs 
mobile traffic at the network edge 
without tunneling data back to a central 
controller at the network core. 

• Automated: By grouping premium 
and entry-level switches with intelligent 
wireless APs into a Consolidated 
management domain, HyperEdge 
Domain switches eliminate the need 
to provision and manage devices 
individually—simplifying network 
deployment and management. 

• Cost-effective: The HyperEdge 
Architecture enables the propagation 
of advanced features and services 
from premium switches to entry-level 
switches, allowing IT organizations to 
purchase only what they need today 
and add intelligent services as the 
business evolves. Further cost savings 
are achieved with Brocade wireless 
solutions using controller-less or 
controller-shared license deployment 
options. 

Figure 3: The optional Brocade ICX 6400-EPS1500 is an externai power supply source to provide 
additional power to the Brocade ICX switches (except the Brocade ICX 6430-C, 6450-C, and 
6430-24). It also can be used for system power redundancy and increased P 0 E / P 0 E + power 
budget to enable additional P 0 E / P 0 E + ports. Each Brocade ICX 6400-EPS1500 can connect up 
to three Brocade ICX 6 4 3 0 and 6 4 5 0 Switches. 
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without running more wires. Additionally, 
the Brocade ICX 6450-C offers Layer 3 
routing and GRE support, enabling secure 
and flexible deployment in remote areas. 
To simplify deployment in-situ, Brocade 
ICX 6430-C and 6450-C Compact 
Switches offer flexible mounting options, 
such as wall brackets and a magnetic 
mount kit. 

Cost-Qptlmlzed Cooling Options 
The Brocade ICX 6430 48-port and 
Brocade ICX 6450 24- and 48-port 
switches offer industry-standard side-to-
back airflow with quíet fans at less than 
40 dB (except the Brocade ICX 6450-
48P). Brocade ICX 6430-C. 6450-C. 
and 6430-24 Switches are available in a 
fanless configuration, helping to minimize 
sound and costs for deployments where 
users are present, such as classrooms and 
open office environments. 

Basic Layer 3 Capabilities 
Brocade ICX 6450/6450-C Switches 
offer an upgrade option to bring Layer 3 
capabilities to the network edge. reducing 
complexity and enhancing the reliability of 
enterprise networks. 

Data Center ToR Server Connectivity 
The Brocade ICX 6430 and 6450 
are designed to fit in server racks by 
consuming only one rack unit. In data 
center environments where most servers 
are 1 GbE-capable, the Brocade ICX 
6430 and 6450 provide a compact and 
cost-efFective 1 GbE Top-of-Rack (ToR) 
switch by simpty connecting the 1 GbE 
Network Interface Cards (NICs) in the 
servers to the Brocade ICX 6430 and 
6450 1 GbE ports (see Figure 5). This 
configuration uses 10 GbE links {Brocade 
ICX 6450) or 1 GbE links (Brocade ICX 
6430) to connect to Brocade ICX data 
center aggregation switches. 

SmalVMedhmvslie 
Campus 

Simplified, Secure Standards-based 
Management and Monitoring 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
provide simplified, standards-based 
management capabilities that help 
organizations reduce administrative time 
and effort while securing their networks. 

sFlow-based "Always-On" Network 
Monitoring 
sFlow is a standards-based network 
export protocol (RFC 3176) that addresses 
many of the challenges that network 
managers face today. By embedding 
sFlow into the Brocade (CX 6450/6450-
C Switches, Brocade delivers an "always-
on" technology that operates with wire-
speed performance. sFlow dramatically 
reduces implementation costs compared 
to traditional network monitoring solutions 
that rely on mirrored ports. probes, and 
line-tap technologies. Moreover. sFlow 
gives organizations a full, enterprise-wide 
monitoring capability for every port in the 
network. 

Simplified Deployment with 
Auto-Configuration 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
support auto-configuration, simplifying 
deployment with a truly plug-and-play 
experience. Organizations can use this 
feature to automate IP address and 
feature configuration without requiring a 
highly trained network engineer onsite. 
When the switches power up, they 
automatically receive an IP address and 
configuration from DHCP and Trivial File 
Transport Protocol (TFTP) servers. At this 
time, the switches can also automatically 
receive a software update to be at the 
same code revision as currently installed 
switches. 

Figure 4: Brocade ICX 6 4 3 0 and 6 4 5 0 Switches are suitable for a wide range of small to 
medium-size enterprises and branch office deployments at the network access layer. 



Open-Standards Management 
Brocade ICX 6430 arid 6450 Switches 
include an industry-standard Command 
Line Interface (CLl) and support Secure 
Shell {SSHv2}, Secure Copy (SCP). 
and SNMPv3 to restrictand encrypt 
management communications to the 
system. In addition, support for Terminal 
Access Controller Access Control 
System (TACACS/TACACS+) and 
RADIUS authentication helps ensure 
secure operator access. Embedded Web 
management is also provided through 
a GUI-based device interface, and 
organizations can use Brocade Network 
Advisor to achieve full device and network 
management visibility, 

Qut-of-Band Management 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
include a 10/100/1000 Mbps RJ-45 
Ethernet port dedicated for out-of-band 
management. providing a remote path to 

manage the switches. regardless of the 
status or configuration of the data ports. 

Unified Wired/Wireless Network 
Management with Brocade Network 
Advisor 
Managing enterprise campus networks 
continues to become more complex due 
to the growth in services that rely on wired 
and wireless networks. Services such 
as Internet, e-mail, video conferencing, 
real-time collaboration, and distance 
learning ali have specific configuration 
and management requirements. At the 
same time, organizations face increasing 
demand to provide uninterrupted services 
for high-quality voice and Unified 
Communications (UC), wireless mobility, 
and multimedia applications. 

To reduce complexity and the time 
spent managing these environments, 
the easy-to-use Brocade Network 

Advisor discovers, manages, and deploys 
configurations to groups of IP devices. 
By using Brocade Network Advisor, 
organizations can configure Virtual 
LANs (VLANs) within the network, 
manage wireless access points, and 
execute commands on specific IP 
devices or groups of IP devices. sFlow-
based proactive monitoring is ideal for 
performing network-wide troubleshooting, 
generating traffic reports. and gaining 
visibility into network activity from the 
edge to the core. Brocade Network 
Advisor centralizes management of the 
entire family of Brocade wired products 
and Aruba wireless products. 

Warranty 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
are covered by the Brocade Assurance* 
Limited Lifetime Warranty. For details. 
visit www.brocade.com/warranty. 

Best-in-Class Support 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches 
are supported by next-business-day 
advance replacement where available, 
as well as software defect repairs and 
maintenance updates. In an effort to 
further improve service leveis and 
operational efficiency, Brocade includes 
three years of technical support for 
Brocade ICX 6430 and 6450 Switches, 
providing direct access to the Brocade 
Technical Assistance Center during 
normal 8 *5 business hours. 

Figure 5: Brocade ICX 6430 and 6 4 5 0 Switches provide ToR access while Brocade ICX 7750 
Switches provide data center aggregation. 

http://www.brocade.com/warranty
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Brocade Global Services 
Brocade Global Services has the 
expertise to help organizations build 
scalable. effrcient cloud infrastructures. 
Leveraging 15 years of expertise in 
storage. networking, and virtualization, 
Brocade Global Services delivers world-
class professional services, technical 
support, network monitoring services, 
and education. enabling organizations 
to maximize their Brocade investments, 
accelerate new technology deployments, 
and optimize the performance of 

^ ^ networking infrastructures. 

Affordable Acquisition Options 
Brocade Capital Solutions helps 
organizations easily address their IT 
requirements by offering flexible network 
acquisition and support alternatives. 
Organizations can select from purchase, 
lease. Brocade Network Subscription. 
and Brocade Subscription Plus options to 
align network acquisition with their unique 
capital requirements and risk profiles. 
To learn more. visit www.Brocade.com/ 
CapitalSolutions. 

Maximizing Investments 
To help optimize technology investments. 
Brocade and its partners offer complete 
solutions that include professional 

^ f c services. technical support, and education. 
^ ^ For more information, contact a Brocade 

sales partner or visit www.bracade.com. 
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Brocade ICX 6430/6450 Feature and Model Specifications 
Brocade ICX 6430 Brocade ICX 6 4 5 0 

6 4 3 0 -
C12 

6 4 3 0 - 6430 - 1 
24 24P 

6430 - 6 4 3 0 -
48 48P 

6450 -
C12-PD 

6 4 5 0 - 6 4 5 0 - [ 6 4 5 0 - 6 4 5 0 -
24 24P | 4 8 48P 

10/100/1000 Mbps 
RJ-45 ports 12 24 24 48 48 12 24 24 48 48 

10/100/1000 Mbps 
RJ-45 uplink ports 2 2 

1 GbE SFP ports 
{uplink/stacking) 2- 4 4 4 4 2* 

1/10 GbE SFP/SFP+ ports 
(uplink/stacking) 

4 4 
(Optional (Optional 

2-port 2-port 
license) license) 

4 4 
(Optional (Optional 

2-port 2-port 
license) license) 

Aggregated stacking 
bandwidth 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 160 Gbps 160 Gbps 160 Gbps 160 Gbps 

Units per stack 4 4 4 4 8 8 8 8 

Long-distance stacking 
(maximum distance between 
two stacked switches) 

100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 

Internai AC power supply 
rating 100 w 36 W 525 W 65 W 525 W 100 w 65 W 525 W 100 W 8 8 0 W 

Externai power supply 
(redundant power and PoE 
power) 

Optional 
525 W 

Optional Optional 
525 W 525 W 

Optional Optional 
525 W 525 W 

.. . Optional Optional ^ 
525 W * 2 

PoE/PoE+ power budget 
(internai power supply) 58 W 390 W 390 W 68 W 390 W 780 W 

PoE Class 3 ports 
(internai power supply) 4 24 24 4 24 48 

PoE* ports 
(internai power supply) 2 12 12 2 12 24 

Max PoE Class 3 ports 
(with internai and externai 
power supplies) 

4 24 48 * 4 24 48 

Max PoE+ ports 
(with internai and externai 
power supplies) 

2 24 24 2 24 48 

P0E /P0E+ powered 
(Powered Device PD) Yes 

Base software Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2 
Layer 3 

with static 
routes 

Layer 3 Layer 3 
with static with static 

routes routes 

Layer 3 Layer 3 
with static with static 

routes routes 

Layer 3 routing 
(RIP.OSPF) Optional Optional Optional Optional Optional 

Switching capacHy 
(data rate. full duplex) 32 Gbps 56 Gbps 56 Gbps 104 Gbps 104 Gbps 32 Gbps 128 Gbps 128 Gbps 176 Gbps 176 Gbps 

Forwarding capacity 
(data rate. full duplex) 

24 Mpps 42 Mpps 42 Mpps 77 Mpps 77 Mpps 24 Mpps 96 Mpps 96 Mpps 132 Mpps 132 Mpps 

" Stacking is not supportod on lhe Brocade 6130-C12/6450-02-PD. lOOBase-FXis stipportod on the Brocade ICX 6430-C12/64S0-C12-PD. 
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Brocade ICX 6430/6450 Specificatíons 
Syit»m Archlt»ctur« 

Connector options 10/100/1000 Mbp$ ports: RJ-45 

Brocade ICX 6430:1 Gbps SFP ports for uplink/stacking: SX. LX, TX. LHA. LHB, direct-attached copper cable 
(Twinax) for stacking 

Brocade ICX 6430-C. 6450-C: 100 Mbps/1 Gbps SFP ports for uplink: FX. SX. LX, TX, LHA, LHB, direct-attached 
copper cable (Twinax) for uplink: 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports for uplink 

Brocade ICX 6450:1/10 Gbps SFP+ ports for uplink/stacking; SX, LX, TX. LHA, LHB, USR. SR, LR, ER. LRM, 
direct-attached copper cable (Twinax) for stacking 

Out-of-band Ethernet management: 10/100/1000 Mbps RJ-45 

Console management: RJ-45 serial 

Externai power connector Red Linda nt system power supply and extended PoE power supply (except the Brocade 
ICX 6430-24/6430-C12/6450-C12-PD) 

Maximum K/iAC addresses Brocade ICX 6430 .6430-C: 8 .000 

Brocade ICX 6450 .6450-C: 16,000 

Maximum VLANs Brocade ICX 6430-C: 1,024 

Brocade ICX 6430, 6450. 6450-C: 4.096 

Maximum STP (spanning trees) Brocade ICX 6430. 6430-C: 32 

Brocade ICX 6450 ,6450-C : 253 

Maximum routes (in hardware) Brocade ICX 6450 .6450-C : 12,000 (IPv4) 

Brocade ICX 6450. 6450-C: 2.140 (IPv6) 

Trunking Brocade ICX 6 4 3 0 
Maximum ports per trunk: 6 
Maximum trunk groups: 29 

Brocade ICX 6430 -C 
Maximum ports per trunk: 8 
Maximum trunk groups: 16 

Brocade ICX 64S0 ,6450-C 
Maximum ports per trunk: 8 
Maximum trunk groups: 124 

Priority queues Brocade ICX 6430. 6430-C: 4 

Brocade ICX 6450, 6450-C: 8 

Maximum jumbo frame size 9.216 bytes 

e 
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Brocade ICX 6430/6450 Specifications (continued) 
Layer 2 switching 802.1s Multiple Spanning Tree 

802.1X Authentication 

Auto MDI/MDIX 

BPDU Guard, Root Guard 

Dual-Mode VLANs 

MAC-based VLANs. Dynamic MAC-based VLAN 
activation 

Dynamic VLAN Assignment 

Dynamic Voice VLAN Assignment 

Fast Port Span 

GARP VLAN Registration Protocol 

IGMP Snooping (v1/v2/v3) 

IGMP Proxy for Static Groups 

MAC-Layer Filtering. Filtering on source and 
destination MAC address 

MAC Learning Disable 

MLD Snooping (vt/v2) 

Multi-device Authentication 

Per-VLAN Spanning Tree (PVST/PVST+/PVRST) 

Mirroring: Port-based, ACL-based, MAC Filter-based, 
and VLAN-based 

Port Loop Detection 

Private VLAN 

Protected Link Groups 

Protocol VLAN (802.lv). Subnet VLAN 

Remote Fault Notification (RFN) 

* IGMP v2/v3 Fast Leave 

• IGMPTracking 

* Inter-Packet Gap (IPG) adjustment 

• Link Fault Signaling (LFS) 

• Single-instance Spanning Tree 

• Single-link LACP 

• Trunk Groups 

• Uni-Directlonal Link Detection (UDLD) 

• MAC Address Locking, MAC Port Security 

IPv6 support • Host functionalíty management 

• Hardware support for IPv6 

• IPv6 static routing (Brocade ICX 6450 /6450 -C only) 

Base 
Layer 3 routing 
(Brocade ICX 
6450/6450-C) 

• IPv4 and IPv6 Static Routes 

• Port-based Access Control Lists 

• Host Routes 

• Route-only Support 

• IP helper 

• Routing Between Directly Connected Subnets 

• Virtual Interfaces, up to 255 virtual interfaces • ECMP 

• Routed Interfaces • Layer 3/Layer 4 ACLs 

Premium 
Layer 3 routing 
(Brocade ICX 
6 4 5 0 / 5 4 5 0 - 0 

• OSPF v2 

• RIP vl/v2 

• Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP) 

• VRRP-E 

• GRE 

SDN features * Support for OpenFiow vl.O and vl.3 (Openfiow 
support for the Brocade ICX 6450 only available in 
a mixed stack configuration with a Brocade ICX 6610 
stack controller) 

• OpenFiow support with true hybrid port mode 

• Operates seamlessly under the Brocade SDN 
Controller 

Metro features * Metro-Ring Protocol MRP(vl, v2) • VRRP 
(except the Brocade 
ICX 6430-C/6450-C) 

• Virtual Switch Redundancy Protocol IVSRP) 

• VLAN Stacking (Q-in-Q) 

• Topology Groups 

Ouality of Service (QoS) • ACL Mapping and Marking of ToS/DSCP • Honoring DSCP and 802.1p 

• ACL Mapping and Marking of 802.1p • MAC Address Mapping to Priority Queue 

• ACL Mapping to Priority Queue 

• ACL Mapping to ToS/DSCP 

• Classifying and Umiting Flows Based on TCP Flags 

« Priority Queue Management usirig Weighted Round 
Robin (WRR) 

• Strict Priority (SP), and a combination of WRR and SP 

• DHCPRelay (Brocade ICX 6450 onty) 

• DiffServ Support 

g 
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Brocade ICX 6430/6450 Specifications (continued) 
IEEE standards compliance 802.1AB LLDP/LLDP-MED 

802 .1D-2004 MAC Bridging 

802.1p Mapptng to Priority Queue 

802.10 with Tagging 

802.1s Multiple Spanning Tree 

802.1w Rapld Spanning Tree (RSTP) 

802.1x Port-based Network Access Contrai 

802 .310BASE-T 

802 .3ab 1000BASE-T 

• 802.3ad Link Aggregation (Dynamic and Static) 

• 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 

• 802.3af Power over Ethernet 

• 802.3at Power over Ethernet Plus 

• 802 .3u 100BASE-TX 

• 802.3x Flow Contrai 

• 802 .3z 1000BASE-SX/LX 

• 8 0 2 . 3 MAU MIB (RFC 2239) 

RFC standards compliance For a complete list of RFCs supported by the Brocade Fastlron" software platform. please visit 
www.brocade.com/FastlronRFC. 

Traffic management ACL-based inbound rate limiting and traffic policies 

Broadcast, multícast, and unknown unicast rate 
limiting 

I Inbound rate limiting per port 

Outbound rate limiting per port and per queue 

High availability Redundant externai power supply 

Layer 3 VRRP protocol redundancy 

Real-time state synchronization across the stack 

Hitless failover from master to standby stack controller 

• Protected link groups 

* Hot insertion and removal of stacked units 

Manaç«m»rrt 

Management and control Auto Configuration 

Brocade HyperEdge technology (Brocade ICX 6 4 5 0 
only) 

Configuration Logging 

Digita) Optical Monitoring (DOM) 

Display Log Messages on Multiple Terminais 

Êmbedded Web Management 

Embedded DHCP Server 

Industry-standard Command Une Interface (CLI) 

Key-based activation of optional software features 

Integration with HP OpenView for Sun Solaris. 
HP-UX. IBM AIX, and Windows 

Brocade Network Advisor support 

MIB Support for MRP, Port Security, MAC 
Authentication, MAC-based VLANs 

• Out-of-band Ethernet Management 

• RFC 7 8 3 TFTP 

• RFC 8 5 4 TELNET Client and Server 

• RFC 951 Bootp 

• RFC 1157 SNMPv1/v2c 

• RFC 1213 MIB-I I 

• RFC 1493 Bridge MIB 

• RFC 1516 Repeater MIB 

• RFC 1573 SNMP MIB II 

• RFC 1643 Ethernet Interface MIB 

• RFC 1643 Ethernet MIB 

• RFC 1724 RIPv l /v2 MIB 

• RFC 1757 RMON MIB 

• RFC 2 0 6 8 Embedded HTTP 

• RFC 2131 DHCP Server 

• RFC 2131 DHCP Relay (8rocade ICX 6 4 5 0 only) 

» RFC 2570 SNMPv3 Intro to Framework 

• RFC 2571 Archltecture for Describing SNMP 
Framework 

• RFC 2572 SNMP Message Processing and 
Dispatching 

• RFC 2573 SNMPv3 Applications 

• RFC 2574 SNMPv3 User-based Security Model 

• RFC 2575 SNMP View-based Access Controt Model 
SNMP 

• RFC 2818 Embedded HTTPS 

• RFC 3176 sFlow (Brocade ICX 6 4 5 0 / 6 4 5 0 - C only) 

• SNTP SimpSe Network Time Protocol 

• Multiple Syslog Servers 

10 
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Brocade ICX 6430/6450 Specifications (continued) 
Embedded security • 802.1X Accounting « EAP pass-through support 

• MAC authentication • Packet filtering on TCP Flags 

• DHCP snooping • IEEE 802.1X username export in sFlow 

* Dynamic ARP inspection • Protection against Denia! af Service (DoS) attacks 

* Bi-level Access Mode (Standard and EXEC Levei) 

Secure management • Authentication. Auihorization. and Accounting (AAA) * Secure Copy (SCP) 

• Advanced Encryption Standard (AES) with SSHv2 • Secure Shell (SSHv2) 

• Bi-level Access Mode (Standard and EXEC Levei) * Username/password 

• RADIUS/TACACS/TACACS+ • Web authentication 

Phyeieel Spvciflcations 

Dimensions Brocade ICX 6430-C12/6450-CI2-PD models; 
1.7 in. (H) * 10.6 in. (W) - 8.4 in. (D) 
4.34 cm (H) * 26.92 cm (W) * 21.33 cm (D) 

Ali 24-port models: 
1.7 in. (H) » 17.44 in. (W) * 9.45 in, (0) 
4.34 cm (H) » 44.3 cm (W) * 24 cm (D) 

Ali 48-port models: 
1.7 in. (H)" 17.44 in. (W) -14.57 in. (D) 
4.34 cm (H) * 44.3 cm (W) * 37 cm (D) 

ICX6400-EPS1500; 
1.7 in. (H) * 17.44 in, (W) » 14.57 in. (D) 
4.34 cm (H) x 44.3 cm (W) - 37 cm (D) 

Weight • Brocade ICX 6430-C12: 4 Ib (1.81 kg) 

• Brocade ICX 6430-24:7.58 Ib (3.44 kg) 

• Brocade ICX 6 4 3 0 - 2 4 P 10.08 Ib (4,57 kg) 

• Brocade ICX 6430-48:11.09 Ib (5.03 kg) 

• Brocade ICX 6430-48P: 13.8 Ib (6,26 kg) 

• Brocade ICX 6450-C12-PD: 4.62 Ib (2.09 kg) 

• Brocade ICX 6450-24: 7.39 Ib (3.35 kg) 

• Brocade ICX 6450-24P: 10.03 Ib (4.55 kg) 

• Brocade ICX 6450-48:11.07 Ib (5.02 kg) 

• Brocade ICX 6450-48P: 14.11 Ib (6.4 kg) 

• Brocade ICX 6400-EPS1500:14.85 Ib (6.75 kg) 

Envlronmerrt 

Temperature * Operating temperature: 0 'C to 55*C / 32"F to 131*F 

« Operating temperature for Brocade ICX 6430-C12:0 'C to 45 'C / 32 'F to 113*F 

• Storage temperature: -40"C to 70'C / - 4 0 ' F to 158"F 

Humidity • Operating relative humidity: 5% to 95%. non-condensing 

* Non-operating relative humidity: 0% to 95%. non-condensing 

Storage altitude • 10.000 ft (3,000 m} maximum 
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Brocade ICX 6430/6450 Specifications (continued) 
Acoustic (25*C) • Brocade ICX 6430-C12: Fanless (ambient) • Brocade ICX 6450-24: 37.9 dBA 

• Brocade ICX 6430-24: Fanless (ambient) • Brocade ICX 6450-24P: 39.2 dBA 
• Brocade ICX 6430-24P: 39.2 dBA • Brocade ICX 6450-48:37.2 dBA 

• Brocade ICX 6430-48: 37.2 dBA • Brocade ICX 6450-48P: 55.5 dBA 
• Brocade ICX 6430-48P: 39.3 dBA • Brocade ICX 6400-EPS1500: 60.9 dBA 
* Brocade ICX 6450-C12-PD: Fanless (ambient) 

Vibration • IEC 68-2-36. IEC 68 -2 -6 

Shock and drop • IEC 68-2-27 

• IEC 68-2-32 

MTBF (25*C, CL: 60%) • Brocade ICX 6430-C12:1.124,442 hours • Brocade ICX 6450-24: 906,243 hours 

• Brocade ICX 6430-24:1,229.732 hours • Brocade ICX 6450-24P: 485.749 hours 

• Brocade ÍCX 6430-24P: 505.469 hours • Brocade ICX 6450-48: 756.081 hours 

• Brocade ICX 6430-48: 748,262 hours * Brocade ICX 6450-48P: 397,590 hours 

• Brocade ICX 6430-48P: 384,288 hours • Brocade ICX 6400-EPS1500: 789.923 hours 
• Brocade ICX 6450-C12-PD: 868,732 hours 

Power 

Power supplies • Integrated AC power supply for system and PoE • Externai 1500 W AC power supply for redundant 
power system power and extended PoE power 

Power inlet (Max current rating • Brocade ICX 6430-C12:1.8 Amp • Brocade ICX 6450-24:1.5 Amp 
at 100 V input) • Brocade ICX 6430-24: 0.9 Amp • Brocade ICX 6450-24P: 6 Amp 

• Brocade ICX 6430-24P: 6 Amp * Brocade ICX 6450-48; 2 Amp 

• Brocade ICX 6430-48:1.5 Amp • Brocade ICX 6450-48P: 10 Amp 

• Brocade ICX 6430-48P: 6 Amp • Brocade ICX 6400-EPS1500:16 Amp 

• Brocade ICX 6450-C12-PD: 1.8 Amp 

Input voltage * Universal 100 to 240 VAC 

AC power cord current rating • Brocade ICX 6430-C12/6450-C12-PD: 10 Amp, 100 to 240 V 

• Brocade ICX 6430 and 6450 switches: 13 Amp, 100 to 240 V 

• Brocade ICX 6400-EPS1500:20 Amp. 100 to 240 V 

DC power cord current rating • Brocade ICX 6400-EPS1500:5.6 Amp at 12 V rail; 6.85 Amp at 54 V rail 

• Brocade ICX 6400-EPS1500: 3 DC cables included; cable length: 3 feet 

Input line frequency • 50 to 60 Hz 

Heat dissipation (no PoE load) • Brocade ICX 6430-C12: 62 BTU/hr • Brocade ICX 6450-C12-PD: 68.3 BTU/hr 

• Brocade ICX 6430-24: 67 BTU/hr • Brocade ICX 6450-24:124 BTU/hr 

• Brocade ICX 6430-24P: 104 BTU/hr • Brocade ICX 6450-24P: 129 BTU/hr 

* Brocade ICX 6430-48:128 BTU/hr • Brocade ICX 6450-48:186 BTU/hr 

• Brocade ICX 6430-48P: 132 BTU/hr • Brocade ICX 6450-48P: 192 BTU/hr 

12 
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Brocade ICX 6430/6450 Specifications (continued) 
Meaeure Power Utlllzetlon 

Models Idle 5% Throughput 100% Throughput 

Brocade ICX 6430-C12 10 W 91 W 93 W 

Brocade ICX 6430-24 7 W 19W 20 W 

Brocade ICX 6430-24P 9 W 391W 396 W 

Brocade ICX 6 4 3 0 - 4 8 15 W 37 W 38 W 

Brocade ICX 6430-48P 16 W 401W 403 W 

Brocade ICX 6 4 5 0 - 0 2 - P D 11.3 W 94.3 W 94.6 W 

Brocade ICX 6450-24 2 0 W 29 W 37 W 

Brocade ICX 6450-24P 21 W 395 W 4 0 0 W 

Brocade ICX 6 4 5 0 - 4 8 3 0 W 51 W 55 W 

Brocade ICX 6450-48P 31W 771W 776 W 

Regulatory Compliance and Safety Approvals 

Electromagnetic compatibility • FCC Part 15. Subpart B. Class A • EN 3 0 0 386 (V1.4.1): 2 0 0 8 

• ICES-003:2004 • IEC 61000-4-2: 2 0 0 8 ED. 2.0 

• VCCI-Technical Requirement (V-3/2011.04)/Class A • IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2;2010 ED. 3.2 

• EN 55022:2006+A1: 2007 Class A * IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010 ED. 2.0 

• EN 61000-3-2: 2006+AJ:2009+A2:2009 Class A • IEC 61000-4 -5 :2005 ED. 2.0 

• EN 61000-3-3: 2 0 0 8 * IEC 61000-4-6: 2 0 0 8 ED. 3.0 

• EN 61000-6-1: 2007 • IEC 61000-4 -8 :2009 ED. 2.0 

• EN 61000-6-3 :2007 • IEC 61000-4-11: 2 0 0 4 ED. 2.0 

• EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 

Safety CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07; UL 60950-1 2nd Edition: IEC 60950-1 2nd Edition: EN 60950-1:2006 
Safety of Information Technology Equipment; EN 60825-1 Safety of Laser Products—Part 1: Equipment 
Classification. Requirements and Users Guide: EN 60825-2 Safety of Laser Products—Part 2: Safety of Optical 
Fibre Communication Systems 

Environmental regulatory 
compliance 

RoHS-compliant (6 of 6); WEEE-compliant 

13 
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Brocade ICX 6430/6450 Ordering Information 
Part Number Description 

ICX6430-C12 12-port 1 GbE compact switch (4 PoE+). 2*100 Mbps/1 GbE SFP and 2*100 Mbps/1 GbE copper uplinks, fanless 

ICX6430-24 24-port 1 GbE switch. 4*1 GbE SFP upünk/stacking ports, fanless 

ICX6430-24P 24-port 1 GbE switch PoE+ 390 W, 4x1 GbE SFP uplink/stacking ports 

ICX6430-48 48-port 1 GbE switch. 4*1 GbE SFP uplink/stacking ports 

ICX6430-48P 48-port 1 GbE switch PoE+ 390 W, 4»! GbE SFP uplink/stacking ports 

ICX6450-C12-PD 12-port 1 GbE compact switch (4 PoE+). 2x100 Mbps/1 GbE SFP and 2*100 Mbps/1 GbE copper uplinks, fanless, 

L3 static, PoE-powered 

ICX6450-24 24-port 1 GbE switch, 2-1 GbE SFP+ (upgradeable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/stacking ports 

ICX6450-24-A 24-port 1 GbE switch, 2*1 GbE SFP+ (upgradeable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/stacking ports, TAA 

ICX6450-24P 24-port 1 GbE switch PoE+ 390 W. 2x1 GbE SFP+ {upgradeable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/ 
stacking ports 

1CX6450-24P-A 24-port 1 GbE switch PoE+ 3 9 0 W. 2*1 GbE SFP+ (upgradable to 10 GbE) and 2-1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/ 

stacking ports, TAA 

ICX6450-48 48-port 1 GbE switch. 2*1 GbE SFP+ (upgradable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/stacking ports 

ICX6450-48-A 48-port 1 GbE switch, 2*1 GbE SFP+ (upgradable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/stacking ports. TAA 

ICX64S0-48P 48-port 1 GbE switch PoE+ 780 W. 2*1 GbE SFP+ (upgradable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/ stacking ports 

ICX6450-48P-A 48-port 1 GbE switch PoE+ 780 W, 2*1 GbE SFP+ (upgradable to 10 GbE) and 2*1 GbE/10 GbE SFP+ uplink/ 
stacking ports. TAA 

w 
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Brocade ICX 6430/6450 Ordering Information (continued) 
Accessorles and Options 

1CX6450-PREM-LIC Brocade ICX 6450/6450-C premium license (Layer 3 features) 

ICX6450-2X10G-UC-POD Brocade ICX 6450 2*10 GbE capacity-based license; upgrade 1 GbE uplink/stacking ports to 1 GbE/JO GbE 

ICX6400-EPS1500 Brocade ICX 6430 /6450 1.500 W externai power supply for RPS/EPS (connect up to three switches) 

ICX6400-RMK Brocade ICX 6 4 0 0 two-post rack mount kit, spare 

ICX6400-C12-RMK Brocade ICX 6400 -C Compact Switch 2-post rack mount kit 

ICX6400-C12-MGNT Brocade ICX 6400 -C Compact Switch magnet mount kit 

10G-SFPP-TWX-0101 Direct-attached SFP+ copper cable, 1 m. one-pack. stacking cable 

10G-SFPP-TWX-0301 Direct-attached SFP+ copper cable, 3 m. one-pack, stacking cable 

10G-SFPP-TWX-0501 Direct-attached SFP+ copper cable, 5 m, one-pack, stacking cable 

1G-SFP-TWX-0101 Direct-attached 1 Gbps SFP copper cabie, 1 m. stacking cable 

1G-SFP-TWX-0501 Direct-attached 1 Gbps SFP copper cable. 5 m. stacking cable 

10G-SFPP-USR 10GE USR SFP+ optic (LC), target range 100 m over MMF, one-pack 

10G-SFPP-SR 10GBASE-SR. SFP+ optic (LC), target range 3 0 0 m over MMF 

10G-SFPP-LR 10GBASE-LR, SFP+ optic (LC), for up to 10 km over SMF 

10G-SFPP-ER 10GBASE-ER SFP+ optic (LC). for up to 4 0 km over SMF 

10G-SFPP-LRM 10GBASE-LRM, 1310 nm SFP+ optic (LC), TAR 

E1MG-TX 1000BASE-TX SFP copper, RJ-4 5 connector 

E1MG-SX-0M 1000BASE-SX SFP optic, MMF, LC connector. óptica 1 monitoring-capable 

E1MG-LX-0M 1000BASE-LX SFP optic, SMF. LC connector, optical monitoring-capable 

EIMG-LHA-OM 1000BASE-LHA SFP optic, SMF, LC connector. optical monitoring-capable; 6 0 km 

E1MG-LHA-OM-T 1000BASE-LHA SFP optic, SMF, LC connector. optical monitoring-capable (70 km), industrial temperature 

E1MG-LHB 1000BASE-LHB SFP optic, SMF. LC connector. 150 km maximum reach 

EIMG-lOOFX-OM 100BASE-FX SFP optic MMF, LC connector. optical monitoring-capable (Brocade ICX 6 4 0 0 - C only) 

BR-NTWADV-IP-BASE Brocade Network Advisor IP management software license for up to 5 0 devices: required for initial purchase of IP-
only management; minimum of one year of support is required. 

15 
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Corporate Headquarters 
San Jose, CA USA 
T: +1 -406 -333 -8000 
ínfo@>brocade.com 

European Headquarters 
Geneva. Switzerland 
T:+41-22-799-56-40 
emea -i nfo@brocade.com 

Ásia Pacific Headquarters 
Singapore 
T: +65-6538-4700 
apac-info@brocade.com 
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PG. 311 

SEÇÃO B - D I S P O S I Ç O E S ESPECIF ICAS 

Objeto: 
A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pós-
garantia de máquina Dell, modelo Optiplex 790: 

ESPECIFICAÇÃO 

LOTE ÚNICO 

Código SIMPAS: 02/24.00.00Í50939-0 

PÓS-GARANTIA para microcomputador, marca Dell, modelo Optiplex 790 com execução da garantia ProSupport 
NBD; Serviços de suporte telefônico, que oferecem a solução completa para problemas de hardware e Software 
todos os dias 24h; Serviço de suporte técnico todos os dias 24h, através do chat on-line e e-mail e atendimento 
remoto; Assistência e suporte técnico com atendimento em domicílio para o conserto do computador com 
substituição de peças com defeito sem custo adicional, no próximo dia util. Acesso telefônico 24h/dia, 7 dias da 
semana, inclusive feriados. Caso a licitante não seja o fabricante, deverá apresentar na proposta comercial, 
Declaração do Fabricante informando que a licitante é Revenda autorizada para comercialização de serviços de Pós-
garantia, sob a pena de desclassificação. 

Quantidade: 376 (trezentas e setenta e seis) 

1.1DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

O objeto da licitação consiste na contratação de serviço de suporte técnico, pós-garantia, para 376 (trezentos e 
setenta e seis) maquinas Dell Optiplex. Segue abaixo a lista de service tagsáos equipamentos: 

Service Tag# --r ly iodelò^^ f Nível de Serviço Extensão *r v 

630F8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68X59S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD [ 

62W88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

642M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

633K8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

69098S1 1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68MD8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68LY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ZT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64369S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

643J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

PEn° 12/20! 5 
Processo n°1224150041944 



DEFENSORIA PÚBLICA 
BAHIA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

68Z79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68PL8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68WB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68N88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

630J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69088S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68V68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

643M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

645W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68ZN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

634M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68Z49S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63279S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63T79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632Q8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63S78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64158S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640C9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68P19S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

633Y8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68S58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63YG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68Y98S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD í 

62VW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

645M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ) 

63SZ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

63YS8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ( 

68VJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

64129S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD f 

644W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD J 

690X8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68W88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ) 

69009S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

64489S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690H8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68R99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68P58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

645D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68XV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68SJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68069S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68N58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 
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62QY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SM8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68VS8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64368S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68WT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

63759S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62W09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64139S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68W4951 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68RY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ZG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

634F8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X48S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68KT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

62X78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

622X8S1 VOSTRO 260 Prosupport NBD 

68L69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Q89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68TX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

644M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

69039S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64519S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

643C8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68L19S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

642X8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

6904951 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ML8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68KW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68MY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

636X8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68XX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

62WB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

644J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690C8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

68WB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD jj 

630B9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63S79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

631J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ; 

68VW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62PP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

64199S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 
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68XW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62W68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69089S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64329S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68XN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68WM8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68TK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68M79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

64149S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68X9851 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68RK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68U8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68W68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport N8D j 

690P8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

62QJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69109S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ZB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X29S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63359S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68ZL8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SL8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62SJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

642D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD \ 

62NV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68ZK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63629S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD E 

690Z8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68Z29S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD f 

68Z69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

645V8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

68XS8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

640Q8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68YP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD f 

68V79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68V39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y48S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68N89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

680W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68S49S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68ZB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD [ 

68ZV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 
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643X8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD H 

68S29S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68MB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644F8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

644H8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

64449S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68M59S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68XP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD l 

690Q8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68R09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

632P8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63Z68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63TD8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63678S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

69129S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

64578S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63578S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68VP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62Q59S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y:8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68W29S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

690F8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

644L8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

640L8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68L98S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68NX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68LM8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68MJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68W58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62T89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68VK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68QK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

63Z19S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69059S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

63ZG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68X99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68RB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640B9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69058S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SH8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

690D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 
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63T88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62519S1 VOSTRO 260 Prosupport NBD 

640Y8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68MT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68ND8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

642L8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

631X8SX OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

645P8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

632T8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ] 

64099S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68XY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63709S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68Y49S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62Y09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62TK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62ZN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63T99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690T8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

645N8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63Z98S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

69079S1 OPTIPLEX 790 1 Prosupport NBD | 

63229S1 OPTIPLEX 790 1 Prosupport NBD | 

68VD8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68V78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68WX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62NJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

6416851 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62V19S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640N8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68WH8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y28S1 OPTIPLEX 790 ; Prosupport NBD 

69019S1 OPTIPLEX 790 1 Prosupport NBD 

6906951 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62R79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

631M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68XK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63249S1 OPTIPLEX 390 Prosupport NBD 

645H8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62W48S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62V78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Q99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 
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640M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD [ 

68KG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62PK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

64179S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

632Y8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63XT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640T8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68LV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68X49S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD f 

68LC8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68KM8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

642Q8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63YB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YH8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690L8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68PG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62WN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644N8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68R89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62R99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68X7951 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68S09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68SZ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

635B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

644K8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

63SJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ( 

64059S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

64029S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

636C8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68KZ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63479S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

634C8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD [ 

63T68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

631C9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

62RX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68T39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68XG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68TH8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68S79S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68Z89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 
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63319S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

63XN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD H 

642W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD B 

64349S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64198S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68R68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64359S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63009S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

64109S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

62R39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69099S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68Z39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

62XG8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

62R59S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ZJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68XL8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62P69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64159S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68P68S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63078S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64469S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YL8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62YJ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632Z8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y29S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62X58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

633D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62VB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68S88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

642Z8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640V8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68SW8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD U 

632N8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

643D8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690K8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

631Q8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

631V8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SD8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

634J8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640P8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64169S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 
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635T8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690V8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64409S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68WP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD R 

68Y78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68M99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD [ 

642P8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD H 

690C9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63ZN8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

63XB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

68Z58S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

690W8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD j 

64178S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63439S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

632X8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68ZP8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SS8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68YB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690M8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD J 

62TT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63TK8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64378S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

633B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68W89S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68X09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690N8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690B9SÍ OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

690Y8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68VX8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63749S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Q98S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

634B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

68YC8S1 OPTIPLEX 790 • Prosupport NBD | 

68R88S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD ( 

62YV8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD | 

63778S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD I 

64189S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64558S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62PB8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

62Q99S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64119S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63068S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 
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63XZ8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

69068S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 1 

68S69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690B8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68QH8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644T8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

64079S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

640K8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68XC8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

690J351 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63SB9S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68M39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63388S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

69078S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Y69S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68QT8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

63YY8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

644Y8S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Z78S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68Q09S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

68W39S1 OPTIPLEX 790 Prosupport NBD 

O licitante deverá apresentar em anexo a proposta de preço, o catalogo do fabricante do produto, para o 
equipamento ofertado. 

1.2 SUPORTE E GARANTIA 

1.2.1 A garantia dos produtos devera ser fornecida diretamente pelo contratado que detenha autorização do 
fabricante, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, período máximo para extensão, para todos os itens do 
conjunto, com a reposição de peças e a mão de obra incluída, com atendimento no local (on site) e em horário 
comercial (modalidade 24hx7dias). 

1.2.2 Os chamados de suporte deverão ser abertos diretamente no representante ou fabricante do equipamento, 
gerenciados pelo mesmo, através de numero telefônico 0800 ou equivalente a ligação local, fornecendo, neste 
momento, o número, data e hora de abertura do chamado. Este será considerado o inicio para contagem dos prazos 
estabelecidos; 

1.2.3 Após diagnostico e troubleshooting feito por telefone, o prazo para o início do serviço de suporte, no local, é 
de 01 (um) dia útil, com tempo máximo para solução do problema de 03 dias úteis na capital e região 
metropolitana; e 05 dias úteis, para o restante dos municípios da Bahia. Após este período, o equipamento deverá 
ser substituído por outro de igual configuração, ou superior, até o reparo definitivo, que não poderá ultrapassar o 
prazo máximo de 30 dias. Todos os componentes que apresentarem defeito, durante o período de garantia, deverão 
ser substituídos por outros novos, sem nenhum uso anterior, de igual capacidade ou superior. 

1.2.4 O fabricante deverá disponibilizar site na WEB, para suporte On Line e download de arquivos de drivers, para 
os sistemas operacionais suportados, devendo ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada ao gabinete; 

PE n° 12/2015 
Processo n° 1224150041944 



DEFENSORIA PÚBLICA 
BAHIA 
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1.2.5.1 0 fabricante deverá prestar serviço de suporte, em todos os produtos fornecidos, conforme detalhado a 
seguir: 

1.2.5.1.1 Suporte técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para todos os com a reposição de pecas, a 
mão de obra incluída e o atendimento no local (on site), em horário comercial (modalidade 24hx7dias); 

1.2.5.1.2 Suporte por e-mail, telefone e chat; 

1.2.5.1.3 O prazo para início do atendimento, no local, e de 01 (um) dia útil, após a abertura do chamado; 

1.2.5.1.4 O tempo máximo para solução do problema de 03 dias úteis na capital e região metropolitana; e 05 dias 
úteis, para o restante dos municípios da Bahia; 

1.2.5.1.5 Após este período, o equipamento devera ser substituído por outro de igual configuração, ou superior, ate 
o reparo definitivo, que não poderá ultrapassar o prazo máximo de 30 dias. 

1.2.5.1.6 Todos os componentes que apresentarem defeito, durante o período de garantia, deverão ser substituídos 
por outros novos, sem nenhum uso anterior, de igual capacidade ou superior. 

1.3 PRAZO DE ENTREGA 

1.3.1 A entrega das extensões deverá acontecer no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato entre 
ambas as partes. 

1.3.2 Local: A entrega supra aludida deverá ser feita no Município de Salvador, Estado da Bahia, no seguinte 
endereço: Av. Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edf. MultiCAB Empresarial, CEP: 41.219-400, Sussuarana, Salvador, 
Bahia. 

1.4 PLANILHA ESTIMADA COM QUANTITATIVOS 

. AICl 11 "Qtd-^ 

wwmü 1• Í- ,->} •. V • ̂  

• y ^ itSrí b • 

i POS-GARANTIA para microcomputador 376 R$ 938,33 R$ 352.813,33 

Valor Total em R$ (reais) 
• -'•• J ' C * 
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PROPOSTA COMERCIAL E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ITEM; ,:••'.' ' • j .• • ; :DÉSCRIÇÀO . . /. y.;. ... .-
QUANTITATIVO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
Código SIMPAS: 02.24.00.00150939-0 
PÓS-GARANTIA para microcomputador, marca Dell, modelo 
Optlplex 790 com execução da garantia ProSupport NBD 

376 R$836,70 R$314.599,20 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$314.599,20 (TREZENTOS E QUATORZE MIL 
Q QUAINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

NADJANE DE JESUS SOUZA, CPF: 631415405-78 E RG: 05047242-90, como representante devidamente constituído de 
CHIPCI AINFORMÁTIC A LTDA doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima 
identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, r>o todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes 
da adjudicação do objeto; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas; e 

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

PADOS CADASTRAIS: 

RUA ARTHUR DE AZEVEDO MÃCHAB0, ™ s í 1 # ™^SÃLVÀDOR^BA) v ^ f 3 1 
^ ^ (0 x >( 7 í) -3646- 4500 * ^P t* s o P -1> a ̂ c o fri p u s íi ó p b a r c o m. b r ; ^ ; , ' 
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SEÇÃO B - PISPOSIÇOES ESPECIFICAS 

A presente licitação tem por escopo a aquisição de 2 (dois) equipamentos de segurança de 
rede (firewall), para a nova Sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia, situada na Av. 
Ulisses Guimarães n° 3386- Sussuarana - Salvador -Ba, conforme especificações, 
quantitativos e condições descritos abaixo: 

1. OBJETO 

LOTE ÚNICO 

Código: 70.10.50.00000333-6 
Quantidade: 02 (dois) 
Descrição: Hardware baseado em appliance. 

Código: 08.34.00.00125640-8 
Quantidade: 01 (um) 
Descrição: Instalação de rede lógica, com instalação física de ativos; 

• 2 (Dois) Appliances de Firewall/VPN com web filter, antivírus, IPS e VPN 
integrados; 

• 1 (um) Serviços de instalação, suporte técnicos e manutenção ON-SITE por 36 
meses; 

2. ESPECIFICAÇÃO 

ITEM 01 
Código: 
Quantidade: 02 (dois) 
Descrição: Hardware baseado em appliance. 
FIREWALL, baseado em appliance, conforme especificação a seguir: 

- Para maior segurança, não será aceito equipamentos de propósito genérico (PCs ou 
servidores) sobre os quais podem instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular 
como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. 

- Possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem e destino; 
- Possuir controle de acesso á internet por sub-rede; 
- Suporte a tags de VLAN (802.1q); 
- Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, o mesmo devera suportar 

agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
- Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
- Possuir integração com Servidores de Autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active 

Directory; 
- Possuir métodos de autenticação usuários para qualquer aplicação que se execute sob os 

protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e Telnet); 
- Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos ? NAT (Network Address 

Translaiion), um para um, N-para-um e vários para um; 
- Permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, permitindo a aplicação de políticas 

por horários e por dia da semana; 
- Permitir controle de acesso á internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 
- Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos para um, PAT; 

4" 
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- Suporte a roteamento dinâmico RÍP V1, V2, OSPF; 
- Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
- Possuir Alta Disponibilidade transparente, do tipo: ativo-ativo, ativo passivo, ou seja, sem 

perda de conexões em caso de falha em um dos nos; 
- Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
- Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 
- Possuir alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de redundância do tipo ativo-

passivo e também Ativo-Ativo com divisão de carga, com todas as licenças de software 
habilitadas para tal sem perda de conexões; 

- Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo bridge; 
- Permitira criação de pelo menos225 VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
- Possuir conexão entre estação de gerencia e appiiance criptografada tanto em interface 

gráfica quanto em CLI (linha de comando); 
- Permitir filtro de pacotes sem controle de estado stateless para verificação em camada 2; 
- Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
- Suportar foiwarding de multicast; 
- Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes protocolos, TCP, 

UDP, ICMPelP; 
- Permitir o agrupamento de serviços; 
- Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
- Suporte de no mínimo 1024 regras/políticas de firewall; 
- Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que requerem portas 

dinâmicas; 
- Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
- Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
- Permitir o serviço de autenticação para HTTP e FTP; 
- Deve permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa ser associado a um 

endereço MAC gerando maior controle dos endereços internos e impedindo o IP spoofing; 
- O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de compartilhamento de arquivos 

(peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando ao menos: Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTelIa, KaZaa, Skype e WinNY; 

- Permitir o controle e a priorização do trafego, priorizando e garantindo banda para as 
aplicações (inbound/outbound) através da classificação dos pacotes (Shaping), criação de 
filas de prioridade, gerencia de congestionamento e QoS; 

- Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
- Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento de arquivos do 

tipo peer-topeer; 
- Possuir funções de Antivírus, Anti-spyware; 
- Possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet integrado a plataforma de 

segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3 e FTP; 
- Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens instantâneas (AIM, MSN, Yahoo 

Messenger, ICQ); 
- Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.); 
- Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do arquivo e tipo de arquivo; 
- Permitir o bloqueio de download de arquivos pelo seu tamanho; 
- Funcionalidade de Anti-spam; 
- Possuir verificação de a funcionalidade de antispam a verificação do cabeçalho SMTP do tipo 

MIME; 
- Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
- Permitir adicionar rotulo ao assunto da mensagem quando classificado como SPAM; 
- Possuir para a funcionalidade de Anti-Spam o recurso de RBL; 
- Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de correio eletrônico; 
- Funcionalidade de Filtro de conteúdo Web; 
- Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de segurança; 
- Possuir pelo menos 40 categorias para classificação de sites web; 
- Possuir base mínima contendo, 10 milhões de sites internet web já registrados e 

classificados; 
- Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites web como, Proxy 

Anônimo, Webmaii, Instituições de Saúde, Noticias, Phishing, Hackers, Pornografia, Racismo, 
Websites Pessoais, Compras; 
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Permitir a monitoração do trafego internet sem bloqueio de acesso aos usuários; 
Permitir a criação de pelo menos 5 (cinco) categorias personalizas; 
Permitir a reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP; 
Prover termo de Responsabilidade online para aceite pelo usuário, a ser apresentado toda 
vez que houver tentativa de acesso a determinado serviço permitido ou bloqueado; 
Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, 
reconhecendo contas e grupos de usuários cadastrados; 
Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft 
Active Directory; 
Exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta aos usuários 
na tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de segurança; 
Permitir a filtragem de todo o conteúdo do trafego WEB de URLs conhecidas como fonte de 
material impróprio e códigos (programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies, activeX 
através de: base de URL própria atualizável; 
Permitir o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com 
mecanismo de busca textual; 
Permitir a criação de üstas personalizadas de URLs permitidas lista branca e bloqueadas lista 
negra; 
Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem interromper a 
execução dos serviços de filtragem de conteúdo web; 
Capacidade de detecção de mais de 1400 ataques; 
O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado a proteção de redes; 
Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração a plataforma de 
segurança; 
Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 
Mecanismos de detecção/proteção de ataques; 
Reconhecimento de padrões; 
Análise de protocolos; 
Detecção de anomalias; 
Detecção de ataques de RPC (Remote procedure caII); 
Proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 
Proteção contra ataques de SMTP (Simpie Message Transfer Protocol) IMAP (Internet 
Message Access Protocol, Sendmail ou POP (Post Office Protocol); 
Proteção contra ataques DNS (Domain Narrie System); 
Proteção contra ataques a FTP, SSH , Telnet e login; 
Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol); 
Métodos de notificação, Alarmes na console de administração, Alertas via correio eletrônico, 
Monitoração do comportamento do appliance mediante SNMP, o dispositivo deverá ser capaz 
de enviar traps de SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta operação da 
rede, Capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
Terminação de sessões via TCP resets; 
Armazenamento de logs de sessões; 
Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusos; 
O Sistema de detecção de Intrusos devera mitigar os efeitos dos ataques de negação de 
serviços; 
Permitir importar assinaturas de código livre no formato do SNORT; 
Possuir filtros de ataques por anomalias; 
Permitir filtros de anomalias de trafego estatístico de: flooding, scan, source e destination 
session limit; 
Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e evasíon; 
Suportar verificação de ataque nas camada de aplicação; 
Suportar verificação de trafego em tempo real, via aceleração de hardware; 
Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: passf drop, reset; 
Possuir capacidade de desempenho de acordo com a tabela de performance dos 
equipamentos no final desta especificação; 
Possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES; 
Suporte a certificados PKI X.5C9 para construção de VPNs; 
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- Possuir suporte a VPNs IPSeC site-to-site, VPNs IPSec client-to-site e SSL VPN; 
- Possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais; 
- Suportar no mínimo 500 usuários concorrentes de VPN SSL; 
- A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura através de um plug-in ActiveX 

e/ou Java; 
- Possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o desempenho da VPN; 
- Deve permitir a arquitetura de vpn hub and spoke e possuirá funcionalidade de SSL VPN; 
- Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
- Suporte â inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP (Simple 

Certificate Enrollment Protocol) e mediante arquivos; 
- Certificação ICSA para o Firewall; Certificação ICSA IPSEC. (VPN IPSec); Certificação ICSA 

para Sistema de Detecção de Intrusão; Certificação ICSA para Antivírus; Certificação FIPS 
140-2 para Fírewali; Certificação Common Criteria como EAL4+; 

- Possuir Foriie de alimentação com chaveamento automático 110/220V 50- 60Hz. A fonte 
fornecida deve suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de interface 
ativos; 

- Permitir número ilimitado de estações de rede, usuários e túneis VPN; 
- Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web de forma ilimitada; 
- Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em inglês ou português do Brasil; 
- Fornecer durante o período de garantia atualização para todas as funcionalidades sem 

nenhum ônus; 
- Firewall com capacidade mínima de processamento de 20 Gbps; 
- Throughput mínimo de firewall de 30 Mpps {milhões de pacotes por segundo); 
- IPS com capacidade mínima de processamento de 6 Gbps; 
- VPN IPSEC corri capacidade de pelo menos 8 Gbps; 
- Possuir capacidade e licenciamento para realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais 

suportando 500 usuários concorrentes de VPN SSL; 
- Throughput de SSL VPN de 1.3 Gbps; 
- Suporte a 7.000.000 conexões simultâneas; 
- Suporte a pelo menos 190.000 novas conexões por segundo; 
- Suporte e licenciamento de pelo menos 2.000 túneis de VPN Site-Site e 50.000 túneis de 

VPN Client-Site; 
- Ser capaz de gerenciar centralizada mente pelo menos 512 Pontos de Acesso Wireless; 
- Possuir pelo menos 12 interfaces 10/100/1000 (RJ-45) e 8 portas GbE SFP e 02 interfaces 

10-GbE SFP+ 
- Possuir 1 interface de gerenciamento 
- Deve ser fornecido com disco interno com tecnoíogia Solid State de no mínimo 64 GB; 
- Throughpuí de antivírus 1,7 Gbps; 
- Deve possuir 03 (três) anos de garantia do fabricante com cobertura a defeitos em qualquer 

parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores, salvo quando o defeito 
foi' provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

- Ser capaz de funcionar como controlador Wireless com as seguintes características: Ser 
capaz de gerenciar centralizadamente pelo menos 256 Pontos de Acesso Wirelss Suporte ao 
serviço de servidor DHCP por SSID para prover endereçamento IP automático para os 
clientes wireless Suporte a monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido Prover 
autenticação para a rede wireless através de bases externas como LDAP, RADÍUS ou 
TACACS+; 

- Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
- Deverá prover suporte a Fast Roaming Ajustar automaticamente os canais de modo a 

otimizar a cobertura de rede e mudar as condições de RF 
- Possuir Captive Portal por SSID 
- Permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs 
- Deverá suportar Wi-Fi Proiected Access (WPA) e WPA2 por SSID, utilizando-se de AES ou 

TKIP 
- Deverá suportar 802.1x através de RADIUS Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC 

por SSID 
- Permitir configurar parâmetros de rádio como: banda e canal 
- Possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados em Broadcast ou 

Multicast 
- Possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso Indevidos (Rogue); 
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- Permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
- A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do usuário; 
- Possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as WLans; 
- Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
- Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 
- Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
- Possibilitar definir número de clientes por SSID; 
- Toda a configuração do Ponto de Acesso deve ser executada através da Controladora 

Wireless. 
- Garantia de 36 meses com na modalidade 24x7; 

ITEM 03 
Código: 08.34.00.00125640-8 
Quantidade: 01 (um) 

Descrição: Instalação de rede lógica, com instalação física de ativos; 

3. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

O objeto da licitação consiste na aquisição de 02 (dois) Appliances de firewall, especificação 
SIMPAS n° e serviço de instalação conforme especificação SIMPAS n° 

Tcdos os componentes e subcomponentes devem ser totalmente compatíveis com os 
dispositivos de gerencia centralizada existentes na Defensoria Pública, devendo ser gerenciado 
central iz a dar: ente pelo Foríim»nager e enviar logs para o FortiAnalyzer são eles: 

FortiAnalayzer 200D 
Fortimanager- VM 

4 . EXIGENCIAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

Os equipamentos são especificados nos principais componentes e subcomponentes que os 
integram, objetivando garantir a total conectividade e interoperabilidade entre seus 
componentes (hardware e software), que deverão resultar no perfeito funcionamento de cada 
equipamento e do conjunto, com níveis de desempenho adequados aos fins a que se destinam 
no contexto de atualização, expansão, melhorias na segurança e performance. 

A Empresa licitante deverá garantir e comprovar na apresentação da sua proposta, através 
de documentação pertinente, que vendeu, instalou e presta, ou prestou, serviços em 
equipamentos, com capacidade e topologia com características semelhantes ao objeto 
apresentado, devidamente registrado no CREA, em nome do profissional de nível superior, 
legalmente habilitado, integrante do quadro (sócio e/ou funcionário) da empresa Contratada. 

A Empresa licitante deve apresentar certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante e 
de ssu responsável técnico no CREA, em sua plena validade. 

A Empresa licitante deverá garantir e comprovar ser representante do fabricante dos 
equipamentos ofertados, mediante apresentação de declaração do fabricante. 

A Empresa licitante deverá garantir, através de declaração do fabricante, que os materiais a 
serem fornecidos serão novos e em linha de produção; 

As propostas deverão prever e especificar o período de garantia (mínimo de 36 meses) com 
atendimento ON-SITE em até 4 horas e reposição de peças em até 48 horas; 
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As proposias deverão prever e especificar a transferência de conhecimento à equipe da 
Defensoria Pública, de toda solução ofertada com carga horária mínima de 16 horas; 

A Empresa licitante deve apresentar declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e 
disponível, local, para execução dos serviços. 

A Empresa licitante, não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou 
em parte, os serviços. 

5. MEMORIAL DESCRITIVO 

Quantidades: 

- 02 (Dois) Appliance de Firewall com suporte às características listadas no preâmbulo e 
atendendo às especificações técnicas deste termo de referência 

- Todos os cabos, softwares, sistema operacional (se necessário), manuais e acessórios 
necessários para o funcionamento do(s) appiiance(s) na rede da CONTRATANTE. 

- 01 (um) contrato de suporte técnico, com as especificações mínimas descritas neste 
documento com prazo de 36 (trinta e seis) meses, onde estarão cobertas, todas as licenças 
necessárias ao desempenho e serviços exigidos. 

6. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

- Implantação 

FINALIDADE: 

Apresentar os requisitos, fases, ações, prazos e responsabilidades que norteiam a implantação 
da solução a ser contratada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Os 
serviços de entrega, configuração, instalação, customização e ativação da solução deverão ser 
executadas pelo CONTRATADO de modo a permitir o pleno funcionamento da solução em 
ambiente de produção, consentâneo com todos os requisitos exigidos e prazos estabelecidos 
neste Edital. 
De modo a detalhar os requisitos de implantação da solução este descritivo abrange os 
seguintes tópicos: 
- Composição referencial e responsabilidades da prestação dos serviços; 
- Requisitos que devem ser atendidos pelo CONTRATADO; 
- Macro fases para a realização dos serviços: 

i) Planejamento da implantação; 
ii) Vistoria, entrega e conferência dos componentes da Solução; 
iii) Homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da Solução; 
iv) Período de Funcionamento Experimental (PFE); 
v) implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP). 

- Prazos e interdependências de fases e ações. 
Os requisitos para prestação dos serviços especificados neste Edital, incluindo características 
funcionais dos produtos, integração com o ambiente operacional atualmente em produção e o 
atendimento dos prazos estabelecidos, deverão ser observados pelo CONTRATADO de forma 
a atender integralmente a todos os requisitos apresentados. Os descritivos, a seguir, 
apresentam definições e requisitos relacionados aos serviços de implantação dos componentes 
que compõem a solução e produtos/resultados a serem gerados, bem como especificam as 
responsabilidades atribuídas às partes interessadas na implantação. 

- Condições para a prestação do serviço: 

Características gerais do serviço: 

- Todas as atividades relacfonadas à implantação da solução serão prestadas nas instalações 
da Unidade da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, situadas nos município de 
Salvador, à exceção das atividades que envolvam diagnósticos e solução de falhas durante a 
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implantação, as quais poderão ser realizadas por equipe remota, desde que acompanhadas, a 
partir dos locais da implantação, por equipe do CONTRATADO. 

- Todas as atividades relacionadas à implantação e ao período de suporte técnico e 
manutenção ocorrerão sob a responsabilidade e a expensas do CONTRATADO, sem nenhum 
ônus adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Por instalação, configuração, customização, integração e ativação entendam-se todos os 
procedimentos relacionados á instalação e configuração, física e lógica, parametrizações e 
testes de quaisquer componentes de hardware e software fornecidos no escopo do Edital, de 
modo a garantir o pleno funcionamento da solução, inclusive garantindo a operacionalização e 
integração com os demais componentes de hardware e software atualmente em uso na rede 
da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades 
exigidas no Edital, serão considerados como parte integrante da solução a ser instalada e 
deverão ser fornecidos, sem ônus adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA. 

- O CONTRATADO deverá criar e manter atualizada documentação das atividades, dos 
processos: entrega e conferência, testes, homologação, encontros de trabalho, compromissos 
e prazos, incluindo pianos de trabalho, planos de contingência, cronogramas, atas de reuniões, 
de modo a compor documentação ("as built") a ser entregue A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA no final da implantação. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA será reservado o direito de propor atualizações nesse documento, no sentido de melhor 
atender ao bom andamento dos trabalhos ou à própria conveniência da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Caberá ao CONTRATADO acolher as demandas com relação aos pedidos de modificação, 
que poderão ocorrer a qualquer tempo ao longo da execução da implantação, sem, em 
nenhuma hipótese, acrescentar qualquer custo adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA com respeito à solução proposta. 

- A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA se reserva o direito de redefinir, a 
qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, 
objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de 
riscos e atendimento de prazos, cabendo ao CONTRATADO adequar-se às modificações 
propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas 
redefinições não extrapolem o escopo dos serviços aqui descritos. 

- O CONTRATADO será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de 
diagnóstico e soiução de incidentes relacionados aos serviços de implantação dos 
componentes da solução objeto do Editai. Caso o diagnóstico aponte para causas não 
relacionadas aos componentes da solução, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
deverá adotar as medidas necessárias para solucioná-las, desde que devidamente 
comprovadas pelo CONTRATADO e sempre a critério da DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA. 

7. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO 

Em conformidade com o piano de implantação, o CONTRATADO deverá realizar, em ambiente 
sem suporte ã execução de negócios da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a 
disponibiiizaçáo da solução em completo funcionamento, para fins de homologação e provas 
de conceitos, contemplando duas etapas de trabalho, conforme a seguir: 

a. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO 
EIV1 AMBIENTE ÍSOLADG - ETAPA 1: homologação de requisitos e funcionalidades 
técnicas da soiução em ambiente isolado do ambiente corporativo da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, isto é, sem qualquer integração com as condições 
operacionais fisicas ou lógicas de funcionamento do ambiente de produção; 
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b. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO 
EM AMBIENTE INTEGRADO - ETAPA 2: homologação de requisitos e funcionalidades 
técnicas da solução, integrada ao ambiente de produção. Os componentes {hardware e 
software) que compõem a solução deverão demonstrar a compatibilidade e 
comportamento esperado diante de condições físicas e lógicas simuladas do ambiente 
corporativo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em produção, ainda 
sem suporíá-io ou afetâ-lo. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA não aceitará, em nenhuma hipótese, 
relevar a demonstração de funcionalidade in loco da solução com base em resultados de testes 
efetuados fora deste ambiente de homologação situado em suas dependências, ainda que 
descritas em documentação técnica dos produtos ou qualquer outro documento apresentado 
pelo CONTRATADO. 
Se, por limitação do CONTRATADO, os requisitos especificados no edital não forem atendidos, 
o mesmo terá o contrato rescindido. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
procederá com a chamada do segundo licitante classificado. 

8 . INSTALAÇÃO 

- A Contratada deverá realizara a instalação da solução ofertada, contemplando criação de 
novas regras, migração de regras e políticas atualmente em utilização, em até 30 (trinta) 
dias após assinatura do contrato. 

- Deverá ser apresentado projeto técnico para aprovação pela CONTRATANTE antes do 
início das atividades, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

- As atividades que possam causar impacto no ambiente de produção deverão ser realizadas 
fora do horário de expediente. 

9 . SUPORTE í ASSISTÊNCIA TÉCNICA I GARANTIA 

- Os chamados de assistência técnica, durante o período de garantia de 36 (trinta e seis) 
meses, deverão ser abertos pela CONTRATANTE, junto a CONTRATADA ou empresa por 
ele indicada formalmente por escrito ou através de uma Central de Atendimento. 

- Os serviços de abertura de chamados deverão estar disponíveis em regime 24x7. 
- O atendimento para a assistência técnica será em horário integral, todos os dias da 

semana, on-siie, nas unidades especificadas no item 6 
- A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800), ou telefone local ou e-

mail para abertura de chamados de suporte técnico na Central de Atendimento do fabricante 
ou fornecedor; 

- Todos cs chamados, inclusive os que podem resultar em manutenção de natureza corretiva, 
bem como o fluxo de resolução de problemas, deverão ser documentados. Esta 
documentação, bem como outras geradas em processos de atendimento, auditorias, 
manutenção ou configurações, deverá Sâr entregue à CONTRATANTE através de relatórios 
(impressos ou em mídia oigital) mediante solicitação. 

- A CONTRATADA deverá fazer análises dos chamados e enviar recomendações de 
possíveis treinamentos necessários ao desenvolvimento da equipe da CONTRATANTE. 

- A CONTRATADA deverá apresentar relatório contendo as ações adotadas para a solução 
do problema. 

- A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE serviço de atendimento de um 
Gestor ÚO contrato oe Suporte, responsável este que será o ponto focai de todas as 
necessidades de suporte da CONTRATANTE para casos de escalações ou problemas de 
atendimento do Suporte Técnico. Caso a CONTRATADA tenha seus laboratórios em outros 
países que não seja o território nacional, o Gestor deverá ter fluéncia na língua para facilitar 
a comunicação entre as oaries. 

- A CONTRATADA deverá ser o ún/co responsável por todo e qualquer ato de seus 
empregados, credenciados e representantes, inclusive sobre danos causados á 
CONTRATANTE ou a terceiros, por negligência, imperícia, imprudência e/ou dolo, durante 
toda a vigência do contraio. 

- A CONTRATADA deverá apresentar profissionais certificados na solução ofertada sendo os 
mesmos parte do quadro da empresa. 
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- A CONTRATADA é a única responsável pelos equipamentos fornecidos à CONTRATANTE, 
mesmo que tenham sido adquiridos de terceiros. 

- A CONTRATANTE permitirá o acesso dos técnicos credenciados pela CONTRATADA ás 
instalações onde se encontrarem os equipamentos para a prestação dos serviços de 
manutenção. Entretanto, tais técnicos ficarão sujeitos às normas internas de segurança da 
CONTRATANTE, notadamente àquelas atinentes à identificação, trânsito e permanência 
nas dependências; 

- Mesmo se permitido pela CONTRATANTE, a permanência do técnico além do tempo de 
resolução do problema, para a continuidade de solução de um problema, não deverá 
representar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

10. NÍVEIS DE SERVIÇO E TEMPO ESPERADOS: 

- Plantão Telefônico por número 0800 no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por irmana; 
- No Locat (on site) - Serviço de uso ilimitado, prestado em caso de emergência, ou outra 
necessidade maior e também compreendendo os seguintes tipos de atendimento local; suporte 
para up-grsde de versões s rale ases do software; solução de problemas detectados 
(troubleshooí): análise e correção de eventos relacionados à segurança e à performance do 
software e do ambiente; atualização simultânea nos ambientes dos órgãos e entidades da 
PMS. Neste caso a Contratada deve possuir plantão de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, para este tipo de atendimento; 
- Para efeito dos atendimentos técnicos, a Contratada deverá observar os níveis de severidade 
e respectivos prazos máximos fixados abaixo: 

NÍVEIS DE SEVERIDADE DOS CHAMADOS 

Nível nção 

1 Serviços ioísíments indisponíveis. 

TCE/ GEARQ 

LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

Serviços parcialmente indisponíveis ou com degradação de tempo de resposta no 
acesso aos aplicativos. 

Serviços disponíveis com ocorrência de alarmes de avisos, consultas sobre 
problemas, dúvidas gerais sobre o equipamento fornecido. 

Tabela fie Prazcp de Atendimento ao Software 

Modalidade Prazos 

On Site 

Telefone, e-mail e web 

Inicio atendimento 

Término atendimento 

inicio atendimento 

Término atendimento 

Níveis de Severidade 

1 2 3 

1 hora 2 horas 24 horas 

2 horas 4 horas 72 horas 

24 horas 

72 horas 

• Obs.: 
- Para o Nível 1, caso o atendimento não seja finalizado até as 20h00min, o técnico não poderá 
interrompê-lo, devendo continuar até sua finalização, ou a interrupção do mesmo pela 
Coordenação de Tecnologia e Gestão da Informação. Todo o chamado somente será 
caracterizado como "encerrado" mediante concordância da Coordenação de Tecnologia e 
Gestão da Informação; 
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- Para as situações em que a solução definitiva de problemas no ambiente demande 
reimplantação, reestruturação ou reinstalação do produto, estes deverão ser programados e 
planejados, com a antecedência necessária, de modo a não prejudicar a operação dos demais 
sistemas da Coordenação de Tecnologia e Gestão da Informação. 

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE E FIRMWARE: 

- A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE um serviço preventivo de 
verificação e atualização de versões ou correções (patches) que se fizerem necessários, 
específicos para a Solução de Firewall, inclusive de firmware, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
- No caso de necessidade de ações preventivas ou corretivas a CONTRATANTE agendará 
com antecedência junto a CONTRATADA as implementações das correções, fora do horário 
comercial, preferencialmente em feriados e finais de semana, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
- A CONTRATADA deverá prestar suporte a todos os componentes de software fornecidos 

que forem necessários para a implementação e utilização da Solução de Firewall, sem ônus 
para a CONTRATANTE durante 36 (trinta e seis) meses. 
- Assistência técnica de Hardware: 
- No caso de necessidade de ação corretiva ou danos no hardware, a CONTRATADA 
disponibilizar garantia do fabricante do hardware durante 36 (trinta e seis) meses sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

12. OUTRAS OBSERVAÇÕES 

O licitante deverá apresentar, em anexo à proposta de preço, o catálogo do fabricante do 
produto, para os equipamentos ofertados. 

13. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega da solução deverá ser até prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato. 

Local: A prestação dos serviços deverá ser realizada no Municípios de SALVADOR no seguinte 
endereço: 

AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, N° 3386. CAB. 
EDIFÍCIO MULTICAB EMPRESARIAL T C E I GEARQ 
CEP: 41.2Í3-QC0 

* LÉGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

14. OBSERVAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA 

As empresas licitantes ficam obrigadas a reaiizar visita técnica, para conhecer as instalações e 
condições para prestação dos serviços, saneando quaisquer dúvidas em relação ao processo 
de contratação dos serviços. 
A visite deverá ser agendada previamente, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, iunto à Coordenação de Modernização e Informática, pelos telefones (71) 3117-
9150/3117-9151. 
A visita somente poderá ser realizada nos horários de 8:30h as 12:00h, em dias de expediente 
regular, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da licitação. 
A visita deverá ser realizada por profissional pertencente ao quadro funcional ou sócio da 
licitante, portador de diploma de nível superior em informática, cuja comprovação deverá 
ocorrer no momento da reaiizaçáo da visita técnica, mediante carta de apresentação assinada 
pelo representante legal da empresa, constando as informações inerentes às qualificações 
exigidas. As informações apresentadas são de inteira responsabilidade da licitante. 
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15. PLANILHA ESTIMADA COM QUANTITATIVOS 

j Itemíy 
! .jf*/ 

Equipam^nto^^ QUJ 
• 

^alóres Máximos Estimados (R$) í j Itemíy 
! .jf*/ 

Equipam^nto^^ QUJ 
• Unitário 

1 
HARDWARE baseade 

em appliance de 
segurança. 

2 R$ 
192.666,67 R$ 385.333,34 

2 
Serviço de Instalação de 

Rede Lógica, Suporte 
Técnico 

1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 

Valor Máximo Total Estimado em R$ (reais) É;' R$ 397.833,341 j 
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A Defensoria Pública do Estado da Bahia 
At: Comissão de Licitação 
REF: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE 

REDE COMPOSTO DE 02 (DOIS) HARDWARES (FIREWALL E RECURSO DE 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO) TIPO APPLIANCE E SOFTWARE, COM 
INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA PARA A NOVA UNIDADE DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 
N° 3386, CAB - SUSSUARANA, CEP: 41.213-000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NA SEÇÃO B - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE EDITAL -
PREGÃO ELETRÔNICO 07/20151 PROC. ADMINISTRATIVO N° 1224140057257. 

Apresentação da Empresa 

A XSITE é uma empresa atuante no mercado de Consultoria e Desenvolvimento de Projetos 
de TI. A nossa missão é oferecer soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis, alinhadas 
com as estratégias de atuação da empresa, que impulsionem o negócio do cliente e o ajudem a 
expandir o seu horizonte de atuação. 

Aliando seriedade, confiança e tecnologia avançada a XSITE é a parceria ideal para a sua 
empresa no desenvolvimento de projetos inovadores e criação de soluções personalizadas. 

Da Fortinet 

A Fortinet é uma empresa fornecedora mundial de equipamentos de segurança de rede e 
líder de mercado no gerenciamento unificado de ameaças (UTM). 

Seus produtos e serviços de assinaturas fornecem ampla, integrada e de alto desempenho 
contra ameaças de segurança dinâmica, simplificando a infra-estrutura de segurança de TI. 

Seus clientes incluem empresas, prestadores de serviços e entidades governamentais em 
todo o mundo. Principal produto da Fortinefs, FortiGate proporciona desempenho com 
acelerador ASIC e integra várias camadas de segurança projetadas para ajudar a proteger 
contra ameaças de aplicação e de rede, empregando tecnologias inovadoras para a segurança 
de redes e análise de conteúdo. 

Os sistemas da Fortinet integram um amplo conjunto da indústria de tecnologias de 
segurança, incluindo firewall, VPN, antivírus, prevenção de intrusão (IPS), filtro de web, 
antispam e traffic shaping, que pode ser implantado individualmente, para complementar as 
soluções legadas ou combinados para uma solução abrangente de gerenciamento de ameaças. 

Hoje a Fortinet, possui mais de 500.000 appliances e mais de 75.000 clientes espalhados 
por todo o mundo. Incluindo: 

^ 07 (sete) das 10(dez) maiores empresas da America 
s 09 (nove) das 10(dez) maiores empresas de telecomunicações 
• 09 (nove) das 10(dez) maiores empresas bancárias; 

CONSULTORIA. E TECNOLOGIA 

Centro dc Pesquisas em Informática Ltda. 
Rua Edístio Ponde, 353 sala 807 - Ed. Empresarial Tancredo Neves - S;iep 

Salvador-Bahia CEP 4 ] 770-395 
Tel: (71) 3342-7274 Fax: (71) 3342-7269 
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• 07 (sete) das 10(dez) maiores empresas de aviação; 

A empresa complementa essas soluções com uma matriz de gestão, análise de e-mail, 
banco de dados e produtos de segurança de end points. 

A Fortinet possui sede em Sunnyvale, Califórnia.com parceiros por todo o mundo. 
Reconhecimentos da empresa: 

Líder mundial em UTM (IDC; Frost & Sullivan); 
Uma das Top 04 (quatro) Network Security Appliance Vendedores WW (IDC); 
Classificado Tier 1 Enterprise Security Vendor (Current Analysis); 
Líder no Gartner Multi-Function Firewall Magic Quadrant; 
Classificado 'Top Player" em Email Security Appliance Quadrant; 
Certificado ISO 9001:2000 para a Norma de qualidade Sistemas de Gestão; 

Dos Produtos. Serviços, Suporte. Assistência técnica. Garantia 
Proposta de fornecimento de sistema de segurança de rede composto de 02 (dois) hardwares 
(Firewall e recurso de gerenciamento e monitoramento) tipo appliance e software, do fabricante 
Fortinet, Modelo FG-1000C com instalação de rede lógica para a nova unidade da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, incluindo treinamento para operação da solução, garantia e 
suporte por 3 anos. 

Dos Investimentos 

ITEM Descrição 
•• 

Qtde Preço Unitário 
(R$) Total (R$) 

Prazo de 
entrega 

Oias 

01 

Código: 70.10.50.00000333-6 - Firewall Fortinet FG-
1000C + 24x7 FortiCare plus FortiGuard Bundle 
Contract 36 meses. Marca: FG-1000C, Fabricante: 
Fortinet. 

02 R$ 190.000,00 R$ 380.000,00 30 dias 

02 

Código: 08.34.00.00125640-8 - 1 (um) Serviço de 
instalação, suporte técnico e manutenção ON-SITE 
por 36 meses; 

01 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 ! 30 dias 1 

! | 

O valor total da proposta é de R$ 389.500,00 (trezentos e oitenta e nove e quinhentos mil 
reais). 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta dias). 
O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
Todos os cabos, softwares, sistema operacional (se necessário), manuais e acessórios 
necessários para o funcionamento do(s) appliance(s) na rede da CONTRATANTE. 
Esta proposta prevê atendimento ON-SITE em até 4 horas e reposição de peças em até 48 
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horas; Todas as garantias e serviços são válidos por 36 (trinta e seis) meses. 
Esta proposta prevê a transferência de conhecimento à equipe da Defensoria Pública, de 

toda solução ofertada com carga horária mínima de 16 horas; 
A XSITE apresentará declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, 
local, para execução dos serviços. 
A XSITE, não transferirá a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte, os 

serviços. 
Serão entregues todos os cabos, softwares, sistema operacional (se necessário), manuais e 

acessórios necessários para o funcionamento do(s) appliance(s) na rede da CONTRATANTE. 
Endereço de entrega: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, N° 3386, CAB. EDIFÍCIO 

MULTICAB EMPRESARIAL CEP: 41.213-000 
A proposta apresentada inclui todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto apresentado, inclusive todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da XSITE, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento pela XSITE das obrigações. 

Implantação 

Apresentar os requisitos, fases, ações, prazos e responsabilidades que norteiam a 
implantação da solução a ser contratada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 
Os serviços de entrega, configuração, instalação, customização e ativação da solução deverão 
ser executadas pelo CONTRATADO de modo a permitir o pleno funcionamento da solução em 
ambiente de produção, consentâneo com todos os requisitos exigidos e prazos estabelecidos 
neste Edital. 

De modo a detalhar os requisitos de implantação da solução este descritivo abrange os 
seguintes tópicos: 

- Composição referencial e responsabilidades da prestação dos serviços; 
- Requisitos que devem ser atendidos pelo CONTRATADO; 
- Macro fases para a realização dos serviços: 
i) Planejamento da implantação; 
ii) Vistoria, entrega e conferência dos componentes da Solução; 
iii) Homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da Solução; 
iv) Período de Funcionamento Experimental (PFE); 
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v) Implantação da Solução em Ambiente de Produção (IAP). 

- Prazos e interdependências de fases e ações. 

Os requisitos para prestação dos serviços especificados neste Edital, incluindo 
características funcionais dos produtos, integração com o ambiente operacional atualmente em 
produção e o atendimento dos prazos estabelecidos, deverão ser observados peio 
CONTRATADO de forma a atender integralmente a todos os requisitos apresentados. Os 
descritivos, a seguir, apresentam definições e requisitos relacionados aos serviços de 
implantação dos componentes que compõem a solução e produtos/resultados a serem gerados, 
bem como especificam as responsabilidades atribuídas às partes interessadas na implantação. 

Condições para a prestação do serviço: 

Características gerais do serviço: 

- Todas as atividades relacionadas à implantação da solução serão prestadas nas 
instalações da Unidade da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, situadas nos 
município de Salvador, â exceção das atividades que envolvam diagnósticos e solução de 
falhas durante a implantação, as quais poderão ser realizadas por equipe remota, desde que 
acompanhadas, a partir dos locais da implantação, por equipe do CONTRATADO. 

- Todas as atividades relacionadas à implantação e ao período de suporte técnico e 
manutenção ocorrerão sob a responsabilidade e a expensas do CONTRATADO, sem nenhum 
ônus adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Por instalação, configuração, customização, integração e ativação entendam-se todos os 
procedimentos relacionados à instalação e configuração, física e lógica, parametrizações e 
testes de quaisquer componentes de hardware e software fornecidos no escopo do Edital, de 
modo a garantir o pleno funcionamento da solução, inclusive garantindo a operacionalização e 
integração com os demais componentes de hardware e software atualmente em uso na rede da 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Todos os componentes de hardware é software requeridos para atender as funcionalidades 
exigidas no Edital, serão considerados como parte integrante da solução a ser instalada e 
deverão ser fornecidos, sem ônus adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA. 

- O CONTRATADO deverá criar e manter atualizada documentação das atividades, dos 
processos: entrega e conferência, testes, homologação, encontros de trabalho, compromissos e 
prazos, incluindo planos de trabalho, planos de contingência, cronogramas, atas de reuniões, 
de modo a compor documentação ("as built") a ser entregue A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA no final da implantação. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA será reservado o direito de propor atualizações nesse documento, no sentido de melhor 
atender ao bom andamento dos trabalhos ou à própria conveniência da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

- Caberá ao CONTRATADO acolher as demandas com relação aos pedidos de modificação, 
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que poderão ocorrer a qualquer tempo ao longo da execução da implantação, sem, em 
nenhuma hipótese, acrescentar qualquer custo adicional para a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA com respeito à solução proposta. 
- A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA se reserva o direito de redefinir, a 
qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, 
objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de 
riscos e atendimento de prazos, cabendo ao CONTRATADO adequar-se às modificações 
propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas 
redefinições não extrapolem o escopo dos serviços aqui descritos. 
- O CONTRATADO será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de 
diagnóstico e solução de incidentes relacionados aos serviços de implantação dos 
componentes da solução objeto do Edital. Caso o diagnóstico aponte para causas não 
relacionadas aos componentes da solução, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
deverá adotar as medidas necessárias para solucioná-las, desde que devidamente 
comprovadas pelo CONTRATADO e sempre a critério da DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO 

Em conformidade com o plano de implantação, o CONTRATADO deverá realizar, em ambiente 
sem suporte à execução de negócios da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a 
disponibilização da solução em completo funcionamento, para fins de homologação e provas de 
conceitos, contemplando duas etapas de trabalho, conforme a seguir: 
a. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO EM 
AMBIENTE ISOLADO - ETAPA 1: homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da 
solução em ambiente isolado do ambiente corporativo da DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA, isto é, sem qualquer integração com as condições operacionais físicas ou 
lógicas de funcionamento do ambiente de produção; 
b. HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO EM 
AMBIENTE INTEGRADO - ETAPA 2: homologação de requisitos e funcionalidades técnicas da 
solução, integrada ao ambiente de produção. Os componentes (hardware e software) que 
compõem a solução deverão demonstrar a compatibilidade e comportamento esperado diante 
de condições físicas e lógicas simuladas do ambiente corporativo da DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DA BAHIA em produção, ainda sem suportá-lo ou afetá-lo. 

INSTALAÇÃO 

A XSITE realizará a instalação da solução ofertada, contemplando criação de novas regras, 
migração de regras e políticas atualmente em utilização, em até 30 (trinta) dias após assinatura 
do contrato. 
Será apresentado projeto técnico para aprovação pela CONTRATANTE antes do início das 
atividades, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 
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As atividades que possam causar impacto no ambiente de produção deverão ser realizadas fora 
do horário de expediente. 

SUPORTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA / GARANTIA 

Os chamados de assistência técnica, durante o período de garantia de 36 (trinta e seis) meses, 
deverão ser abertos pela CONTRATANTE, junto a CONTRATADA ou empresa por ele indicada 
formalmente por escrito ou através de uma Central de Atendimento. 
- Os serviços de abertura de chamados deverão estar disponíveis em regime 24x7. 
- O atendimento para a assistência técnica será em horário integral, todos os dias da semana, 
on-site, nas unidades especificadas no item 6 
- A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800), ou telefone local ou e-mail 
para abertura de chamados de suporte técnico na Central de Atendimento do fabricante ou 
fornecedor; 
- Todos os chamados, inclusive os que podem resultar em manutenção de natureza corretiva, 
bem como o fluxo de resolução de problemas, deverão ser documentados. Esta documentação, 
bem como outras geradas em processos de atendimento, auditorias, manutenção ou 
configurações, deverá ser entregue à CONTRATANTE através de relatórios (impressos ou em 
mídia digital) mediante solicitação. Jr 

- A XSITE fará análises dos chamados e enviar recomendações de possíveis treinamentos 
necessários ao desenvolvimento da equipe da CONTRATANTE. 

/r 
- A XSITE apresentará relatório contendo as ações adotadas para a solução doproblema. 
- A XSITE disponibilizará à CONTRATANTE serviço de atendimento de um Gestor do contrato 
de Suporte, responsável este que será o ponto focai de todas as necessidades de suporte da 
CONTRATANTE para casos de escalações ou problemas de atendimento do Suporte Técnico. 
Caso a CONTRATADA tenha seus laboratórios em outros países que não seja o território 
nacional, o Gestor deverá ter fluência na língua para facilitar a comunicação entre as partes. 

- A XSITE será o único responsável por todo e qualquer ato de seus empregados, 
credenciados e representantes, inclusive sobre danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por negligência, imperícia, imprudência e/ou dolo, durante toda a vigência do contrato. 
- A XSITE apresentará profissionais certificados na solução ofertada sendo os mesmos parte 
do quadro da empresa. 
A XSITE é a única responsável pelos equipamentos fornecidos à CONTRATANTE, mesmo que 
tenham sido adquiridos de terceiros. 
- A CONTRATANTE permitirá o acesso dos técnicos credenciados pela XSITE às instalações 
onde se encontrarem os equipamentos para a prestação dos serviços de manutenção. 
Entretanto, tais técnicos ficarão sujeitos às normas internas de segurança da CONTRATANTE, 
notadamente àquelas atinentes à identificação, trânsito e permanência nas dependências; 
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- Mesmo se permitido pela CONTRATANTE, a permanência do técnico além do tempo de 
resolução do problema, para a continuidade de solução de um problema, não deverá 
representar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

NÍVEIS DE SERVIÇO E TEMPO ESPERADOS 

- Plantão Telefônico por número 0800 no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana; 
- No Local (on site) - Serviço de uso ilimitado, prestado em caso de emergência, ou outra 
necessidade maior e também compreendendo os seguintes tipos de atendimento local: suporte 
para up-grade de versões e releases do software; solução de problemas detectados 
(troubleshoot); análise e correção de eventos relacionados à segurança e à performance do 
software e do ambiente; atualização simultânea nos ambientes dos órgãos e entidades da PMS. 
Neste caso a Contratada deve possuir plantão de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, para este tipo de atendimento; 
- Para efeito dos atendimentos técnicos, a Contratada deverá observar os níveis de severidade 
e respectivos prazos máximos fixados abaixo: 

• NÍVEIS DE SEVERIDADE DOS CHAMADOS 

I Nível i Descrição 
i 
Í 1 J Serviços totalmente indisponíveis. 

2 Serviços parcialmente indisponíveis ou com degradação de tempo de resposta no 
aoesso aos aplicativos. 

3 Serviços disponíveis com ocorrência de alarmes de avisos, consultas sobre 
problemas, dúvidas gerais sobre o equipamento fornecido. 

O ; O 

Tabela de Prazos de Atendimento ao Software 

Modalidade Prazos Níveía de Severidade 

1 2 3 

On Site Inicio atendimento 1 hora 2 horas 24 horas 

Término atendimento 2 horas ; 4 horas 72 horas 

Telefone, e-mail e web 

! 
Inicio atendimento 

o 
Término atendimento 

j 
24 horas 

72 horas 
o 
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Término atendimento 72 horas 

• Obs.: 
- Para o Nível 1, caso o atendimento não seja finalizado até as 20h00min, o técnico não poderá 
interrompê-lo, devendo continuar até sua finalização, ou a interrupção do mesmo pela 
Coordenação de Tecnologia e Gestão da Informação. Todo o chamado somente será 
caracterizado como "encerrado" mediante concordância da Coordenação de Tecnologia e 
Gestão da Informação; 

- Para as situações em que a solução definitiva de problemas no ambiente demande 
reimplantação, reestruturação ou reinstalação do produto, estes deverão ser programados e 
planejados, com a antecedência necessária, de modo a não prejudicar a operação dos demais 
sistemas da Coordenação de Tecnologia e Gestão da Informação. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE E FIRMWARE: 

A XSITE disponibilizará à CONTRATANTE um serviço preventivo de verificação e 
atualização de versões ou correções (patches) que se fizerem necessários, específicos para a 
Solução de Firewall, inclusive de firmware, sem ônus para a CONTRATANTE; 
- No caso de necessidade de ações preventivas ou corretivas a CONTRATANTE agendará com 
antecedência junto a CONTRATADA as implementações das correções, fora do horário 
comercial, preferencialmente em feriados e finais de semana, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
- A XSITE prestará suporte a todos os componentes de software fornecidos que forem 
necessários para a implementação e utilização da Solução de Firewall, sem ônus para a 
CONTRATANTE durante 36 (trinta e seis) meses. 
- Assistência técnica de Hardware: 
- No caso de necessidade de ação corretiva ou danos no hardware, a XSITE disponibilizará 
garantia do fabricante do hardware durante 36 (trinta e seis) meses sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

E-mail: lene@xsite.com.br 
Gerente Financeiro - XSITE Consultoria e Tecnologia 
Razão social: Centro de Pesquisas em Informática LTDA 
CNPJ: 40.584.096/0001-05 
(71 )3342-7274/FAX: (71) 3342-7269 
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SEÇÃO B - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: aquisição e 20 (vinte) switches, treinamento e suporte técnico. 

DESCRIÇÃO 

Código: 70.25.09.00005975-7 

Descrição: SWITCH, marca extreme, Ethernet, de Borda L2, 48 portas, Base T 
conforme especificação a seguir. 

a) Possuir fonte de alimentação interna que trabalhe em 100V-240V, 50/60 Hz, com 
detecção automática de tensão e freqüência . 

b) Possuir, no mínimo, 104 Gbps de Switch Fabric. 
c) Possuir capacidade de encaminhamentos de pacotes, de no mínimo 154 Mpps 

utilizando pacotes de 64 bytes. 
d) Detecção automática MDI/MDIX em todas as portas UTP RJ-45. 
e) Possuir porta de console com conector RJ-45 ou DB9 macho. 
f) Possuir leds indicativos de funcionamento da fonte de alimentação, ventiladores, 

link e atividade das portas. 
g) Possuir 48 portas 10/100/1000BASE-T ativas simultaneamente, com conector RJ-45 
h) Possuir 4 (quatro) interfaces Giga bit Ethernet baseadas mini-GBIC, devendo um 

mesmo mini-GBIC-Slot suportar interfaces 1000BASE-T SFP, lOOOBase-SX, 
lOOOBase-LX e 1000BASE-ZX não sendo permitida a utilização de conversores 
externos. 

i) O equipamento deve possuir além das portas acima citadas uma porta adicional 
10/100 com conector RJ-45 para gerência out-of-band do equipamento. 

j) Todas as interfaces Gigabit Ethernet, solicitadas nesta especificação, devem 
funcionar simultaneamente, A Memória Flash instalada deve ser suficiente para 
comportar no mínimo duas imagens do Sistema Operacional simultaneamente, 
permitindo que seja feito um upgrade de Software e a imagem anterior seja 
mantida. 

k) Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking. 
I) Possuir altura máxima de l ü (1,75") 
m) Deve armazenar, no mínimo, 12.000 (doze mil) endereços MAC. 
n) Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com, no mínimo, 

124 grupos, sendo 8 links agregados por grupo implementar 1000 regras de ACL 
o) Possuir homologação da ANATEL, de acordo com a Resolução número 242 
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p) Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com suporte a 
LACP. 

q) Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes 
de até 9216 Bytes, 

r) Implementar IGMP v l e v2 Snooping. 
s) Implementar MLD Snooping v l e v2 Implementar DHCP/Bootp relay. 
t) Implementar servidor DHCP interno que permita a configuração de um intervalo de 

endereços IP a serem atribuídos os clientes DHCP. 
u) Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.ld), Rapid Spanning Tree (IEEE 802. lw ) , 

Multiple Instance STP (802.1s) e PVST+. 
v) Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível designar 

portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não sofram o 
processo de Listening-Learning, passando direto para o estado de Forwarding. No 
entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem detectar loops na 
rede normalmente. 

w) Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que evite a eleição de 
outros switches da rede como Root. 

x) Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que permita desabilitar 
uma porta de acesso assim que a mesma receba uma BPDU. 

y) Implementar 1005 VLANs por porta, ativas simultaneamente, através do protocolo 
802.1Q. 

z) Implementar Private VLANs 
aa) Implementar EAPS (RFC 3619) ou protocolo similar de resiliência em camada 2, 

específico para topologias em anel, que permita tempo de convergência inferior a 
200 ms. 

bb) Implementar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 
cc) Implementar LLDP-MED (Media Endpoint Discovery), segundo ANSI/TIA-1057, 

Draft 08 
dd)Deve implementar Dual Stack, ou seja IPV6 e IPv4. 
ee) Implementar os seguintes protocolos em IPv6: Ping, Traceroute, Telnet, SSH-2. 
ff) Implementar IPv6 em hardware. 
gg) Implementar upload e download de configuração em formato ASCII ou XML, 

permitindo a edição do arquivo de configuração e, posteriormente, o download do 
arquivo editado para o equipamento, 

hh) Implementar TACACS+ segundo a RFC 1492. Não serão aceitas soluções similares, 
ii) Implementar autenticação RADIUS com suporte a: RADIUS Authentication RADIUS 

Accounting RADIUS EAP support for 802.IX" A implementação de RADIUS e 
TACACS+ deve estar disponível para autenticação de usuários via Telnet e Console 
serial. 

j j ) Implementar RADIUS e TACACS+ per-command authentication. 
kk) Implementar os seguintes grupos de RMON através da RFC1757: History, Statistics, 

Alarms e Events. 
II) Implementar sFlow V5 ou Netflow V5, em hardware. Não serão aceitas soluções 

similares. 
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mm) Implementar a atualização de imagens de software e configuração através de 
um servidor TFTP. 

nn) Suportar múltiplos servidores Syslog. 
oo) Implementar ajuste de clock do equipamento utilizando NTP com autenticação MD5 

ou SNTP. 
pp) Implementar Port Mirroring e RSPAN (Remote Mirroring) 
qq) Suportar transferência de arquivos através dos protoclos TFTP e SCP. 
rr) Implementar gerenciamento via web com suporte a HTTP e HTTPS/SSL. Esta 

funcionalidade deve ser implícita ao equipamento, 
ss) Implementar protocolo de monitoramento de status de comunicação entre dois 

switches, que possibilite que uma porta seja desabilitada caso seja detectada uma 
falha de comunicação entre os dois peers. 

t t) Implementar funcionalidade que permita sua auto-configuração através dos 
protocolos DHCP e TFTP, permitindo o provisionamento em massa com o mínimo 
de intervenção humana, 

uu) Implementar Rate limiting de entrada em todas as portas. A granularidade deve ser 
configurável em intervalos de 64kbps para portas de até lGbps. Caso o 
equipamento ofertado possua suporte a portas lOGbps, a granularidade para este 
tipo de interface deve ser configurável em intervalos de IMbps. A implementação 
de Rate Limiting deve permitir a classificação do tráfego utilizando-se ACLs e 
parâmetros, MAC origem e destino (simultaneamente) IP origem e destino 
(simultaneamente), portas TCP, portas UDP e campo 802.lp. 

w ) Implementar Rate Shaping de saída em todas as portas. A granularidade deve ser 
configurável em intervalos de 64kbps para portas de até lGbps. Caso o 
equipamento ofertado possua suporte a portas lOGbps, a granularidade para este 
tipo de interface deve ser configurável em intervalos de IMbps. A funcionalidade 
de Rate Shaping deve permitir a configuração de CIR (Commited Rate) e peak rate. 
Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802. lp e DSCP). 

ww) Implementar remarcação de prioridade de pacotes Layer 3, remarcando o 
campo DiffServ para grupos de tráfego classificados segundo portas TCP e UDP, 
endereço/subrede IP, VLAN e MAC origem e destino, 

xx) Implementar 8 filas de prioridade em hardware por porta, 
yy) Implementar os algoritmos de gerenciamento de filas WRR (Weighted Round 

Robin) e SP (Strict Priority). 
zz) Implementar classificação de tráfego para QoS em Layer 1-4 (Policy-Based 

Mapping) baseado em MAC origem e destino, IP origem e destino, TCP/UDP port, 
Diffserv, 802.1p 

aaa) Implementar funcionalidade que permita que somente servidores DHCP 
autorizados atribuam configuração IP aos clientes DHCP (Trusted DHCP Server) 
Implementar Gratuitous ARP Protection 

bbb) Implementar detecção e proteção contra ataques Denial of Service (DoS) 
direcionados a CPU do equipamento por meio da criação dinâmica e automática de 
regras para o bloqueio do tráfego suspeito, 

çcc) Implementar limitação de número de endereços MAC aprendidos por uma 
porta, para uma determinada VLAN. 
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ddd) Implementar travamento de endereços MAC, permitindo a adição estática de 
endereços para uma determinada porta ou utilizando os endereços existentes na 
tabela MAC. O acesso de qualquer outro endereço que não esteja previamente 
autorizado deve ser negado, 

eee) Implementar login de rede baseado no protocolo IEEE 802.1x, permitindo que a 
porta do Switch seja associada a VLAN definida para o usuário no Servidor RADIUS. 
A implementação do IEEE 802. lx deve incluir suporte a Guest VLAN, 
encaminhando o usuário para esta VLAN caso este não possua suplicante 802. lx 
ativo, em caso de falha de autenticação e no caso de indisponibilidade do servidor 
AAA. 

fff) Implementar múltiplos suplicantes por porta, onde cada dispositivo deve ser 
autenticado de forma independente, podendo ser encaminhados à VLANs distintas. 
As múltiplas autenticações devem ser realizadas através de IEEE 802.lx. 

ggg) Implementar autenticação baseada em web, com suporte a SSL, através de 
RADIUS ou através da base local do switch 

hhh) Implementar autenticação baseada em endereço MAC, através de RADIUS ou 
através da base local do switch 

üi) Implementar ACLs de entrada (ingress ACLs) em hardware, baseadas em critérios 
das camadas 2 (MAC origem e destino) e campo 802. lp, 3 (IP origem e destino) e 
4 (portas TCP e UDP), em todas as interfaces e VLANs, com suporte a endereços 
IPv6. Deverá ser possível aplicar ACLs para tráfego interno de uma determinada 
VLAN. As ACLs devem ser configuradas para permitir, negar, aplicar QoS, espelhar 
o tráfego para uma porta de análise, criar entrada de log e incrementar contador, 

jjj) Implementar a configuração de telefones IP de forma automática, permitindo a 
detecção do aparelho através do protocolo LLDP e a configuração de VLAN e QoS 
para a porta. Implementar Policy Based Switching, ou seja, possibilitar que o 
tráfego classificado por uma ACL seja redirecionado para uma porta física 
específica. 1.1.1.95. 

kkk) Garantia de 36 meses com atendimento 08 (oito) horas por dia, 05 (cinco) dias 
por semana. 

III) Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja 
compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 
parágrafos 6o e 7o da Lei estadual n° 9.433, de 01/03/2005. 

Unidade de Fornecimento: 20 (vinte) 

1.1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

O objeto da licitação consiste na aquisição de um total de 20 (vinte) switches, 
especificação SIMPAS n° 70.25.09.00005975-7, conforme especificações apresentadas 
nos item anterior. 

Os 20 (vinte) switches serão instalados na Sede Administrativa e nas 6 (seis) Unidades 
Regionais da Defensoria Pública do Estado. 

1.2 SUPORTE E GARANTIA 
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1.2.1 A garantia dos produtos devera ser fornecida diretamente pelo fabricante 
durante um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

1.2.2 Os chamados de suporte deverão ser abertos diretamente no representante ou 
fabricante da solução, gerenciados pelo mesmo, através de numero telefônico 0800 ou 
equivalente a ligação local, fornecendo neste momento o número, data e hora de 
abertura do chamado. Este será considerado o inicio para contagem dos prazos 
estabelecidos; 

1.2.3 Durante todo o período de garantia contratado o serviço de suporte devera ser 
suprido 24 horas 7 dias por semana com tempo de atendimento máximo em até 4 
(quatro) horas apos a abertura do chamado; 

1.2.4 O fabricante deverá disponibilizar site na WEB para suporte On Line e download 
de arquivos de driver; 

1.2.5 Todo serviço de suporte deve ser realizado por profissional certificado pelo 
fabricante; 

1.2.5.1 O fabricante deverá prestar serviço de suporte pelo período de 36 (trinta e 
seis) meses, em todos os produtos fornecidos, conforme detalhado a seguir: 

1.2.5.1.1 Suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses; 

1.2.5.1.2 Suporte por e-mail e telefone; 

1.2.5.1.3 Atendimento 24x7; 

1.2.5.1.4 Abertura de chamados de suporte via web através do site do fabricante; 

1.2.5.1.5 O tempo máximo para resolução do problema é de tempo de solução máximo 
em ate 4 (quatro) horas apos a abertura do chamado até 04 (quatro) horas apos a 
abertura do chamado; 

1.2.5.1.6 O licitante devera disponibilizar 100 horas de um profissional treinado, pelo 
fabricante do hardware com certificação para o suporte e apoio técnico na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia. 

1.2.6 O serviço de suporte deve proporcionar a interação com a equipe técnica da 
DPE/BA, fornecendo apoio na resolução de incidentes que estejam envolvendo os 
componentes da solução abrangendo: 

1.2.6.1 Instalação de drivers, softwares e patches corretivos; 

1.2.6.2 Instruções quanto a alternativas para contornar incidentes / problemas. 

1.3 PRAZO DE ENTREGA 

1.3.1 A entrega da solução devera ser imediata, prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contado da data da assinatura do contrato. 
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1.3.2 Local de entrega: Avenida Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edf. MultiCAB 
Empresarial, CEP: 41.219-400, Sussuarana, Salvador/Bahia. 

1.4 CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS NA PROPOSTA DE PREÇO 

a) Apresentar documento de garantia do fabricante, que deverá descrever, os termos 
da garantia adicional oferecida pelo Licitante em nome do Órgão, especifico para 
este processo licitatório; 

b) Apresentar documento do fabricante em nome do Órgão especifica para este 
processo licitatório credenciando a licitante para comercialização, instalação, 
suporte e manutenção dos componentes ofertados em sua proposta de preço; 

c) Atendimento da Assistência Técnica: Prazo de 36 (trinta e seis) meses com 
manutenção on-site fornecido pelo fabricante do equipamento em Salvador; 

d) Disponibilidade de site na WEB (indicar endereço) para transferência de arquivos 
de configuração (manuais e atualizações de firmware); 

e) Declaração do fabricante informando que possui assistência técnica credenciada 
na grande Salvador/BA, fazendo a indicação da mesma; 

f) Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá anexar os 
seguintes documentos: Declaração do fabricante de que o licitante é revendedor 
autorizado e que todos os produtos ofertados são de sua fabricação, que o 
equipamento ofertado pelo licitante é totalmente funcional, que todas as 
condições de garantia exigidas neste edital serão de responsabilidade do 
fabricante. 

g) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, incluindo especificação de marca, modelo, e outros 
elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações 
cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais 
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão 
aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em 
que conste o respectivo endereço eletrônico. 

h) O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os 
catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem estar publicados 
no website do fabricante; 

i) A Contratada deverá fornecer treinamento oficial para os SWITCHES para dois 
prepostos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem realizados na sede 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia, caso o treinamento seja em outro local 
não deverá ser acrescido nenhum custo para a contratante. Todo o material 
necessário ao treinamento deverá ser de responsabilidade do Licitante não será 
permitido virtualiza de equipamentos, o treinamento deverá ser feito diretamente 
pelo fabricante ou por centro de treinamento autorizado pelo ' ' ' ' 
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1.6 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

a) Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a Administração direta e indireta, as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 
fundações por ela instituída e mantida. 

1.7 PLANILHA ESTIMADA COM QUANTITATIVOS 

1 Switch 20 R$ 13.955,83 R$ 279.116,66 

Valor Total em R$ (reais) 
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 
DG/DPE DIRETORIA GERAL 
AT: SR.PREGOEIRO 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2015 - PROC. ADM. N°: 1224140093318 
OBJETO: AQUISIÇÃO DEA 20 (VINTE) SWITCHES, COM TREINAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO, CONFORME" ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NA SEÇÃO B -
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS ANEXASNO EDITAL 

/ 

/ 
' PROPOSTA DE PREÇOS 

(Conforme seção C do Edital) 
v 

\ LOTE ÚNICO 

Modalidade de Licitação 
Pregão Eletrônico 

Número 
02/2015 

ITEM DESCRIÇÃO QTE, PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

01. : Descrição: SWITCH, marca extreme,, Ethernet, de 
vBorda L2, 48 portas, Base "!> conforme 
especificações da Seção B, disposições específicas 
no Edital. ^ " 

Marca: Extreme Networks.'"' 
Modelo: 20 x Summit X430-48t 48 
10/100/1000BASE-T/ 4 1000BASE-X 
unpopulated SFP, í AC PSU; ExtremeXOS L2 
Edge license (PN: 1.6518) .+ 60 X Garantia 
Service PartnerWorks - NBD AHR (PN: 95504-
16518) + 20 X. Cabo de força - NBR14136 
(PN: 10061) Treinamento -.-(PN: TR-EDU-
BRA2IL-1) treinamento oficial para os 
SWITCHES para dois prepostos da 
Defensoria Pública dó Estado da ^Bahia, a 
serem realizados na sede da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, caso o 
treinamento sejà em outro local não será 
acrescido nenhum custo para a contratanté. 
Garantia: 36 meses com atendimento 08 (oito) 
horas por dia, 05 (cinco) dias pòr semana.. 

20 
UN 

R$ 13.455,00 
(treze ' mil 
quatrocentos e 
cinqüenta e cinco 
reais). 

R$ 269.100,00 
(duzentos e 
sessenta e nove 
mil e cem reais). 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 269.100,00 (duzentos e sessenta e nove mil e cem 
reais). > . - % •• •'., 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) d i a s . ^ 

Lauro de Freitas, £ ; • 
Razão Social: Cor 

RG n° 06.439. 

idados Cor 
CNPJ: 34.2 
Adriano dc 
107-22 SSF 

lércio e Serviços Eletrônicos Ltda. 
D3.752/0001-71 
s Santos Girâo 
/BA - CPF n° 917.348.195-53 

Representante Comercial 

Loteamento Bos<,ue dos Kios.es, Quadra A. Lote 27 - CEP 42.700-000 - Laurc de Fre«as / BA-Te,: (71,2202.2838 - Fax: ,71) 2202.2811 

http://www.com


REITERAÇÃO N° RCSP001/2015 

Salvador, 29 de outubro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da DPE/BA 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
reiteramos as Solicitações n°s RCSP002/2015 e RCSP003/2015, ambas emitidas em 
20/10/2015, cujos itens a seguir detalhados, para que seja(m) apresentado(s) os 
documentos e/ou esclarecimentos nelas requisitados, no prazo de 48 horas do 
recebimento desta, sob pena da aplicação da multa prevista no art. 10, §2° c/c o art. 35, VI, 
da Lei Complementar n° 05/1991. 

Solicitamos ainda que as informações sejam prestadas em meio impresso e encaminhadas 
para o e-mail disponibilizado abaixo. 

SOLICITAÇÃO N° RCSP002/2015 

a) Ausência da deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para alienação do 
imóvel 

b) Ausência da certificação da competência dos outorgantes da procuração para 
alienação do imóvel 

c) Escritura Pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do Tabelião e da 
Defensora Pública-Geral 

d) Divergência da área construída entre os laudos e a Escritura Pública 

e) Apresentar o registro do imóvel, sua contabilização e lançamento no sistema de 
controle de imóveis. 

1/2 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP003/2015 

1. Informações acerca do controle dos bens imóveis, sob a responsabilidade dessa 
Defensoria Pública - DPE-BA, detalhando os seguintes dados: 

a) Localização e tipo: Endereço completo, Área do Terreno, Área Construída, se é terreno, 
edificação, fazenda, etc. 
b) Situação de ocupação do Imóvel: ocupado, desocupado, cedido, etc. 
c) Valor, da área construída, terreno, depreciação, benfeitorias, etc. 
d) Situação legal, Registro: cartório, data. 
e) Imóveis Alugados: N° do contrato, valor, endereço, locatário. 

2. Existência de sistema próprio de controle informatizado para controle dos bens imóveis. 

3. Existência de manuais de rotina e procedimentos de trabalho necessários ao bom 
desempenho das atividades da Defensoria relativos aos bens imóveis. 

4. A SAEB demanda alguma informação acerca dos controles exercidos sobre os bens 
imóveis? Se positivo, informar sinteticamente. 
4.1. Os imóveis a cargo desta Defensoria estão cadastrados no SIMOV? 

5. O atual efetivo e a qualificação do pessoal que atuam no controle do patrimônio 
imobiliário atende satisfatoriamente às necessidades dessa Defensoria? 

Atenciosamente, 

Robei anhos 
Auditoi terno 
Contato: Tel. 3l1õ-4455 - Ce!. 9990-8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 
rparanhos@tce.ba.aov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDAPJLAUD1TADA 
Nome: K j f t C j j p G C K T A L ^ 5 N e ^ O Assinatura: 

Cargo: C r O C J c ^ r ^ o ^ q Cadastro; Recebido e m i i ^ / f t ) / 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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REITERAÇÃO N° RCSP002/2015 

Salvador, 13 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
reiteramos as Solicitações n°s RCSP005/2015 e RCSP006/2015, ambas emitidas em 
06/11/2015, para que seja(m) apresentado(s) os documentos e/ou esclarecimentos nelas 
requisitados, no prazo de 48 horas do recebimento desta, sob pena da aplicação da multa 
prevista no art. 10, §2° c/c o art. 35, VI, da Lei Complementar n° 05/1991. 

Solicitamos ainda que as informações sejam prestadas em meio impresso e encaminhadas 
para o e-mail disponibilizado abaixo. 

Atenciosamente, 

Diretor Geral da DPE/BA 

Contato: Tel. 3115,4455 - Cel. 9990-8206 
rcspa ran hos@ va h oo. com. b r 
rDaranhos@tce.ba.aov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADI 
Nome: t o f r i u Q V^Ç-^O Assinatura: 

Cargo: Cadastro: Recebido em: IS t W / oS^tS 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA-CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP002/2015 

Salvador, 20 de outubro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da DPE/BA 

Afim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

Examinamos o Processo de Pagamento à empresa ArcelorMittal BioFIorestas Ltda., 
referente à aquisição do imóvel situado na Rua Águas Claras, n° 523, Bairro bela Vista, na 
Cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, conforme detalhado a seguir: 

N° DO 
PROCESSO NÚMERO DO EMPENHO 

DATA DO 
EMPENHO 

PAGTO COM 
RETENÇÕES PAGTO LÍQUIDO 

Nome do Credor: ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA. 
1224140089876 501010001150000177-8 20/02/2015 635.000,00 635.000,00 

Fonte: FIPLAN 

Constatamos situações, adiante relacionadas, merecedoras de esclarecimentos e, se for o 
caso, apresentação de peças ausentes e necessárias à formalização adequada do referido 
Processo de Pagamento. 

a) Ausência da deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para alienação do 
imóvel 

Não evidenciamos no Processo de pagamento a autorização da Diretoria para alienação do 
bem imóvel incorporado ao patrimônio da ArcelorMittal, consoante a Cláusula 10, item (x), 
do seu Contrato Social que estabelece: 

Os Diretores serão responsáveis pelas atividades cotidianas da Sociedade, 
cumprindo-lhes exercer as atribuições que a lei, o Contrato Social e os 
sócios quotistas lhe conferirem para a prática dos atos necessários ou 
convenientes à administração da Sociedade, cabendo-lhes, mediante 
deliberação colegiada: 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4. 
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(x) deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo 
permanente e sobre a constituição de ônus reais sobre bens da 
Sociedade, ...(Grifamos) 

Assim, solicitamos a apresentação da cópia da ata ou documento que autorizou a alienação 
do imóvel, em conformidade com o Contrato Social. 

b) Ausência da certificação da competência dos outorgantes da procuração para 
alienação do imóvel 

Não identificamos a certificação de que os diretores outorgantes da procuração para 
alienação do bem imóvel pertencente ao patrimônio da empresa ArcelorMittal, bem como 
para dar plena quitação ao negócio, possuíam a competência para tal. Fato este, também 
apontado pela Assessoria Especial da DPE, que condicionou a favorabilidade do seu 
Parecer (fls. 112 a 116) à comprovação de estarem revestidos de poderes os diretores 
Maurício Bicalho de Melo e Lucila Almeida Magalhães, para alienar o multicitado imóvel, 
conforme parcialmente transcrito, a seguir: 

Estão acostados aos autos o contrato social e respectivas alterações (fls. 
62/77), bem como procuração pública para a alienação do referido imóvel, 
outorgada a Helton Júnio da Silva, pelos diretores da empresa alienante, 
Maurício Bicalho de Melo e Lucila Almeida Magalhães. 

De acordo com cláusula segunda, parágrafo único, inciso XXXIV do contrato 
social, o imóvel objeto de alienação constitui filial administrativa, ativo 
permanente da empresa (fls. 69). Ademais, afere-se da cláusula décima as 
atribuições dos diretores, entre as quais se encontra a deliberação, mediante 
decisão colegiada, acerca de alienação de bens da pessoa jurídica (fls. 
72/73). 

Contudo, não consta do processo qualquer documento que aponte 
Maurício Bicalho Meto e Lucila Almeida Magalhães como diretores da 
Arcelormittal Bioflorestas LTDA, sendo impossível verificar, portanto, 
se estes são, de fato, diretores da empresa e, consequentemente, 
possuem poderes para alienar o supramencionado imóvel. 
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(...) 

Dessa forma com vistas a aquisição do imóvel localizado no Município 
de Teixeira de Freítas-BA, Rua Águas Claras n° 523. Bela Vista, 
matrícula n° 8.332. de propriedade da Arcelormittal Bioflorestas LTDA. 
deve a Defensoria Pública providenciar a dispensa da licitação, na 
forma da minuta de fls. 89. com fundamento no inciso VII. do art. 59. da 
Lei Estadual n° 9.433/2005. observando-se todos os elementos 
constantes do § 3° do art. 65 da Lei 9.433/05. devendo a referida 
dispensa ser publicada no Diário Oficial do Estado, conforme previsão 
contida neste artigo. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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Demais disso, vale consignar a necessidade de juntada da cert idão 
pontuada acima, como, também, a imperiosa necessidade de 
esclarecer se os outorgantes da procuração pública supramencionada 
possuem poderes para alienar o bem imóvel objeto do contrato de 
compra e venda. 

c) Escritura Pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do Tabelião e da 
Defensora Pública-Geral 

Verificamos a Escritura Pública de Venda e Compra, Paga e Quitação, N° de ordem 
024921, Livro n° 1069, Folha n° 037, Traslado N° 1, datada de 26/02/2015, lavrada pelo 
Tabelionato do Quinto Ofício de Notas - Cartório Vieira (fls. 135 anverso e verso e 136), em 
cópia xerografada, sem as devidas assinaturas do Tabelião e da Defensora Pública-Geral, 
inobservando entre outros, o próprio teor da escritura que estabelece: "De acordo com o 
art. 119, § 1o do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das 
partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará 
incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, 
advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos 
correspondente" 

d) Divergência da área construída entre os laudos e a Escritura Pública 

Constatamos divergentes as informações constantes das peças do Processo de pagamento 
referentes à área construída, que apresentaram os quantitativos de 67,5m2, 250m2 e 342m2, 
conforme demonstrado a seguir: 

Processo 
n° 

Documento Fls. Solicita nte Área 
Terreno 

Área Construída 

122414008 
0585 

Relatório de Vistoria Técnica da 
Coordenação de Planejamento e 

Obras da DPE 

02 DPE 600m2 250m2 

(Aproximadamente.) 
122414008 

0585 

Laudo da Consult Soluções 
Patrimoniais 

15 Arcelormittal 600m? 250m2 

"Estimada in loco" 

122414008 
0585 

Laudo da Triunfo Projetos e 
Consultoria Ltda. 

34 DPE 600m2 250m2 

Conforme informações do 
cliente e as devidas medições 

de campo (fls. 38) 

122414008 
9876 

Laudo de Inálvaro Nazaré Soares 10, 22 
e 29 

DPE 600m2 342m2 

(Cerca de) 
122414008 

9876 

1o Ofício de Registro de Imóveis -
Teixeira de Freitas - BA. 

60 - 600m2 67,50m2 

(Equivalente) 

122414008 
9876 

Escritura Pública do Tabelionato 
do Quinto Oficio de Notas -

Cartório Vieira - Salvador - BA 

135 - 600m2 67,50m2 

(Medindo) 

Fonte: Processos de pagamento 140080585 e 140069876. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
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Ressalte-se que o valor acordado entre a ArcelorMittal e a DPE tomou como base de 
cálculo a média entre os valores avaliados, considerando também, o valor do metro 
quadrado em R$2.128,20, pesquisado e informado no Laudo de Inálvaro Nazaré Soares 
(fls. 22), daí a importância da determinação exata da área construída, uma vez que para a 
área do terreno todos os documentos foram unânimes em 600m2. 

e) Apresentar o registro do imóvel, sua contabilização e lançamento no sistema de 
controle de imóveis. 

Atenciosamente 

Roberto Costa/da Silva Paranhos 
Auditor Estaduayde Controle Externo 
Contato: Tel. 3115-4455 - Cel. 9990-8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 
rparanhos@tce.ba.qov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
Nome: l><çn£> Assinatura: » 

Cargo: O p o n ^ - o i v ^ o r L ^ Cadastro: Recebido e m y % / ( o / a f t o Q 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial è Justiça 
Salvador, 06 de novembro de 2015. 

Ao Sr. Roberto Costa da Silva Paranhos, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhor, 

Com a honra de cumprimentá-lo, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015. bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° RCSP 002/2015 e 

003/2015 e Reiteração n° RCSP 001/2015, apresentamos as informações e 

esclarecimentos em anexo. 
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Instituição essencial à Justiça 

C O M U N I C A Ç Ã O I N T E R N A 

N° 180/2015 

De: Gisele Cristiane Bezerra Alves Setor: 

Para: Paulo Nunes Setor: 

Data: 29/10/2015 Assunto: 

Coordenação de Contratos e 
Convênios 

Diretoria Geral 

Resposta a Solicitação n° 
RCSP002/2015 

Prezado Diretor Geral, 

Em atenção a Solicitação n° RCSP002/2015 do Tribunal de Contas do Estado, 
sirvo-me do presente para apresentar as seguintes informações: 

a) Ausência da deliberação colegiada da empresa ArcelorMittal para alienação do 

imóvel. 

Embora não conste no bojo do processo n° 1224140089876 a autorização da 
Diretoria para a alienação do imóvel localizado à Rua Águas Claras n° 523, Teixeira de 
Freitas/BA, toda a transação foi realizada conforme os ditames do Contrato Social da 
Arcelormittal. 

A Ata da reunião da Diretoria da empresa Arcelormittal Bioflorestas Ltda na 
qual delibera em decisão colegiada a alienação do bem imóvel, foi registrada na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais em 16/01/2015, conforme cópia juntada em anexo 
(Doc.01) ao presente documento. 

b) Ausência da certificação da competência dos outorgantes da procuração para 

alienação do imóvel. 

A Ata da reunião dos Sócios Quotistas da empresa acima epigrafada na qual 
reelege a Diretoria da Sociedade, a saber: Maurício Bicalho de Melo e Lucila Almeida 
Magalhães Andrade, foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 
03/06/2013, sob o Protocolo de n° 13/352.681-0, conforme cópia juntada em anexo (Doe. 02). 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

c) Escritura Pública xerocopiada e sem as devidas assinaturas do Tabelião e da 

Defensora Pública Geral. 

formalização. Todavia, todo o rito legal foi devidamente cumprido, com as devidas assinaturas 

do Tabelião e da Defensora Pública Geral, bem como registrada no Cartório de Imóveis da 

Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sob o protocolo de n° 39378, conforme cópia juntada em 

anexo (Doe. 03). 

d) Divergência da área construída entre os laudos e a Escritura Pública. 

A Escritura Pública está desatualizada, de modo que não reflete a metragem 

real de área construída do imóvel. Em que pese o referido documento informar a metragem de 

67,50m2, o total da área construída é bem maior, conforme atestam os laudos de fls. 02, 15, 

34 (Processo n° 1224140080585) e fls. 10, 22, 29, 60 e 135 (Processo n° 1224140089876). 

Deste modo, foram consideradas as informações contidas nos referido laudos por condizerem 

com a realidade fática do bem. 

e) Apresentar o registro do imóvel, sua contabilização e lançamento no sistema de 

controle de imóveis. 

A Defensoria Pública do Estado não possui sistema de controle de imóveis, 

utilizando o sistema da SAEB, que, no entanto, só permite o cadastro de imóvel de terceiros. 

A Escritura Pública acima aludida foi juntada aos autos antes da sua 

GÍ! 5 
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ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA. 
CNPJ/MF N- 13.I63.645/000I-97 

N1RE 31.209.049.346 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

T. DATA, HORA E LOCAL. Aos 17 dias do mês de dezembro de 2014. às 09 horas, na sede 

social da Sociedade, localizada na Avenida Carandai, n° 1.115, 10° andar, bairro 

Funcionários, CEP: 30.130-915, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Reunião convocada e instalada nos termos do Contrato 

Social da Sociedade, Presentes os diretores abaixo assinados, bem como o Sr. Fernando 

Serva Café Carvalhaes, como secretário. 

3. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES. A deliberação a seguir foi tomada por unanimidade 

de votos, observados os impedimentos legais: 

3.1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OUTORGA DE PROCURAÇÃO - RERRATJFICAÇÂO. A 

Diretoria resolveu, nos termos do Contrato Social da Sociedade, rerratificar a 

deliberação lavrada no item 3.1 da ata da reunião de Diretoria realizada em 29 de 

outubro de 2014, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 

n° 5410161, para retificar o valor mínimo de venda do imóvel "1" , a qual passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

"3. ]. AuenaçÀO de Bens Imóveís e Outorga de procuração. A Diretoria resolveu, 

nos (ermos do Contraio Social, aprovar o alienação dos seguintes bem imóveis da 

Sociedade, ficando desde já autorizada a adoção de todos os procedimentos 

necessários para a implementação desta decisão: 

1) Imóvel urbano, localizado à Rua Águas Claras, n° 523, na cidade de Teixeira de 

Freitas, Estado da Bahia, com área de terreno de 600,00 m\ registrado sob o 

8.332, do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Teixeira de Freitas, 

Estado da Bahia, pelo preço mínimo de RS 635.000,00 (seiscentos e trinta e 

cinco mil reais): 

2) Imóvel urbano, localizado à Rua Águas Claras, n° 533, na cidade de Teixeira 

de Freitas, Estado da Bahia, com área de terreno de 370,50 m2, registrado sob o 

n° 13.56J, do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Teixeira de Freitas, 

Estado da Bahia, pelo preço mínimo de RS 453.000,00 (quatrocentos e 

cinqüenta e três mil reais); e 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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3) Imóvel urbano, localizado à Rua Sagrada Família, n° 580, na cidade de Teixeira 

de Freitas, Estado da Bahia, com área de terreno de 529,50 m2, registrado sob o 

n°, /3.562, do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Teixeira de Freitas. 

Estado da Bahia, pelo preço mínimo de R§ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil 

reais). 

Por fim, a Diretoria aprovou a emissão de procuração nomeando o Sr. Helton 

Júnio da Silva como procurador da Sociedade, outorgando poderes para que ele 

possa representar individualmente a Sociedade perante cartórios e outras entidades 

governamentais necessárias, podendo assinar individualmente as Escrituras 

Públicas e dar quitação na alienação dos bens imóveis acima descritos. ". 

4. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata 

que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. 

Belo Horizonte/MG, 17 de dez< ro de 2014. 

íaurício Bicalho de Melo 

Diretor Presidente 

Ffcrngnao Serva CaTéK^arvàíhaes 

Secretário 

/ V - i 
Lucila Alfííeida Magalhães Andrade 

Diretora 

\l 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n° 5444005 em 16/01/2015 da Empresa ARCELORMITTAL B I O F L O R E S T A S LTDA, Nire 31209049346 e protocolo 

150666926 - 09/01/2015. Autenticação: 7155899C5A281D262B97E388D989A0AD261D19EA. Marinely de Pau la Bomfim - Secretária-Geral. Para 

validar este documento , acesse www. jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/066.692-6 e o código de segurança f4gW Esta cópia foi 

autent icada digitalmente e ass inada em 10/02/2015 por Marinely d e Paula Bomfim - Secretária-Geral. ~ 

^ k f e ^ â T Pág. 3/5 
«tqftETÁRIA QIR̂ Ĉ  
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SERVIÇO NOTARIAL DO 1o OFÍCIO DE NOTAS 
TABELIÃO JOÃO MAURÍCIO VILLANO FERRAZ 

ESCRITURA PÚBLICA DE 
PROCURAÇÃO BASTANTE 
QUE FAZ<EM), 
ARCELORMITTAL BIO-
FLORESTAS LTDA, na forma 
abaixo: --•----=•=•=-=-=•=•=-= 

S A I B A M quantos esta virem, que 
no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
quatorze (2014), aos dezenove (19) dias do mês de setembro, nesta cidade 
dc Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República 
Federativa do Brasil, nesta Serventia, à rua Goiás, 187, comparcccu(jam) 
como Outorgante(s): ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA, 
com sede na Avenida Carandaí, 1115 10° andar, Funcionários, Belo 
Horizonte, MG, Brasil, inscrita no CNP.T sob o 13.163.645/0001-97, 
conjuntamente com sua filial de Martinho Campos/MG, inscrita no 
CNPJ sob o n° 13.163.645/0037-06, localizada na Rodovia MG 164, 
km 38, s/n, Zona Rural; neste ato representada por seus Diretores, 
MAURÍCIO BICALHO DE MELO, brasileiro, casado, engenheiro 
metalúrgico, portador da Carteira dc Identidade M 758234 SSP-MG e 
inscrito no_ CPF sob o n° 391.702.686-49, e LUCILA ALMEIDA 
MAGALHÃES ANDRADE, brasileira, casada, economista, portadora 
da Carteira de Identidade M 552214 SSP-MG e inscrita no CPF sob o 
nc 485.259.796-00, ambos com endereço comercial em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, à Avenida Carandaí, 1.115, Bairro Funcionários; 
iden(iftcado(a)(s) conforme documentos apresentados c acima 
mencionados. E, então pelo(a)(s) Outorgante(s), me foi dito que por este 
público instrumento, nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) bastante(s) 
procurador(a)(es): SUZANA FAGUNDES R IBE IRO DE 
OLIVEIRA, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de 
Identidade profissional OAB/MG 70.026 e inscrita no CPF n° 
941.450.836-87; FERNANDO SERVA CAFÉ CARVALHÃES, 
brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n° M-
1.494.217 SSP MG e inscrito no CPF n° 390.912.286-87, identidade 
profissional OAB/MG 42.574, ANDRÉA MACHADO DA CUNHA, 
brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade M-
3.763.023 SSP/MG e inscrita no CPF sob o n° 638.581.856-04; 
MARINA GUIMARÃES SOARES, brasileira, casada, advogada, 
portadora da Carteira de Identidade profissional OAB/MG 104.970 e 
inscrita no CPF n° 060.826.326-56; M A R C E L O COSTA DE 
ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de 
identidade 074.968.06-6 IFP-RJ, carteira de identidade profissional 
OAB/RJ 96504 e inscrito no CPF sob o número 018.039.347-27, 
FILIPE DONADELLO BALBI, brasileiro, solteiro, advogado, 
portador da Carteira de Identidade profissional OAB/ES 16.734 c 
inscrito 110 CPF sob o n° 091-098.727-01; PAULO ROBERTO 
VOGEL REZENDE, brasileiro, casado, advogado, portador da 
carteira de identidade profissional OAB/MG 80.599 e inscrito no CPF 
n° 005.001.386-64 e J O Ã O GABRIEL MATTOS MAGALHÃES, 
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 
profissional OAB/ES 12.535 e inscrito no CPF sob o n° 688.384.177-
68; a quem confere poderes especiais para, em conjunto ou 
individualmente, representar a Outorgante perante as repartições 
públicas federais, estaduais c municipais, podendo protocolar, 
despachar, solicitar e retirar documentos, certidões e quaisquer outros 
documentos dc interesse da outorgante, podendo, ainda, assinar todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários e praticar todos os 

RUA GOIÁS, 187 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30190-030 
FONES: (31) 3222-0584 / 3222-0954 

Vau d o/Ml-' 
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demais atos pertinentes ao fiel cumprimento desta procuração. Esta 
procuração terá prazo dc validade até 30 de novembro de 2015, 
sendo vedado o seu substabeleeimento, no todo ou cm parte. Ainda 
pelos outorgantes foi declarado que se responsabilizam peln veracidade 
dos dados informados dos outorgados, declaração esta sob-
responsabilidade civil e criminal. Tudo quanto assim for feito pelos 
ditos seus procuradores prometem haver por valioso e firme, (lavrada 
sob minuta). Assim o disse(ram) do que dou fé e lhc(s) fiz esta em razão 
do meu oficio. Escrita esta c lida, accilou(rani) c assina(m) a presente. 
Dispensadas as testemunhas com base na Lei Federal 6.952 dc 06.11.81. 
Emolumentos R$15,03, Recornpc-MG R$ 0,90, Taxa de Fiscalização R$ 
5,02, Total RS 20.95. Art. 3o, Lei Estadual 15.424 dc 30.12.04 e suas 
alterações. Eu, Elis Regina Bonfim Duarte, escrevente substituta, a digitei, 
subscrevo e assino. (*)Elis Regina Bonfim Duarte. Belo Horizonte, 19 de 
setembro de 2014. (n)MAURÍC10 Bl£ALHO DE MELO. LUCILA 
ALMEIDA MAGALHÃES ANDRADE. TRASLADADA EM 
SEGUIDA COM 02 vCÀUDAS, CONFORME ART. 92,§ 2o PROV. 

Em testemunho — 

SEUAO FERRAZ rdjFlCÍO DE NOTAS 
| t < m «7 - ¥ rfTE • MG • TEU 3222-056413222-M33 
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ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA. 

CMPJ N° 13.163.645/0001-97 

NIRH 31.209.049.346 

ATA DA REUNÍAO DE SÓCIOS QUOTISTAS 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013 

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 30 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social 

da Sociedade, na Av. Carandaí, n° 1115, 10° andar, parte, bairro Funcionários, em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.130-915. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o 

disposto no artigo 1.072, §2° da Lei n° 10.406/02, em decorrência de estarem presentes 

os sócios quotistas detentores das quotas representativas da integralkiade do capital 

social da Sociedade. 

3. MESA, Marcos Afonso Maia, Presidente da Mesa; Andréa Machado da Cunha, 

Secretária. 

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES. As deliberações foram tomadas por unanimidade de 

votos, observados os impedimentos legais: 

4.1. CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Foram aprovadas, 

em sua íntegra e sem quaisquer restrições, as contas da administração e as 

demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, 

publicadas no dia 30 de abril de 2013, no jornal Hoje em Dia, páginas 22 a 26, e no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 37 a 41, caderno 3, sendo que, por 

ter a Sociedade apresentado prejuízo no exercício de 2012, não há lucro a ser destinado 

pelos sócios quotistas. 

4.1.1. Fica aqui consignado que, em virtude da presença da totalidade 'dos sócios 

quotistas da Sociedade, restou considerada sanada a inobservância dos prazos de 

publicação referidos no artigo 5o da Instrução de Serviço n° IS/03/2010 da Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais. 

4.2. REELEIÇÃO DA DIRETORIA. Foram reeleitos os membros que comporão a 

Diretoria da Sociedade, a saber: 

(i) para o cargo de Diretor Presidente, o SR. MAURÍCIO BICALHO DE MELO, 

brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de 

Identidade RG n° M 758234 (SSP/MG), e inscrito perante o CPF/MF sob o 

n° 391.702.686-49, com endereço comercial na Av. Carandaí, n° 1.115, 10° 

andar, bairro Funcionários, CEP 30130-915, na Cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais; c 
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(ii) para o cargo de Diretora, a SRA. LUCILA ALMEIDA MAGALHÃES ANDRADE, 

brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade M-

522.214 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 485.259.796-00, com 

endereço comercial à Avenida Carandaí, 11o 1.115, 22° andar, na cidade de 

Belo I-Iorizonte, Estado de Minas Gerais. 

4.2.1. Os Diretores ora reeleitos tomam posse neste ato para um mandato que se 

encerrará na reunião anual de sócios a ser realizada em 2015. 

4.2.2. Para os efeitos do §1° do artigo 1.011 da Lei n° 10.406/02, bem como do Registro 

do Comércio, ficam consignadas nesta ata as declarações dos Diretores ora reeleitos de 

cumprimento dos requisitos necessários às suas nomeações e de não estarem impedidos 

por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra as normas de defesa da concorrência» contra as relações de consumo, a fé pública 

ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, como previsto no referido dispositivo legal, tendo sido exibidos os 

necessários comprovantes, ficando arquivadas as respectivas cópias e documentos na 

sede da Sociedade. 

4.3, REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. Foi fixada a remuneração global dos .1 

administradores em até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reias), a ser distribuída entre os 

membros da Diretoria até a próxima reunião anual de sócios quotistas. 

5. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se • 

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 

Diretores Eleitos: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE Ml 
CERTIFICO O REGISTRO 808 O NRO:506Q739 
EM 03/06/2013 ( 

0ARC E LOBMITTAL BIOFLOREÇTAS t,TOAf 

A60401907 
PROTOCOLO: 13/352.691-0 
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N° de ordem : 024921 
Livro n V : 1069 
Foltef!® : 037 
Tiáslado N° 1 

REGISTRADO 
marca <te Teixeira de Freitas . Bahia 

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA 
uel Calmom, n° 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobre loja - Comércio - Salvador-BA 

CEP; 40.010-020 - Telefone/Fax: (0**71) 3034-5800 

Escritura Pública de Venda 

Quitação, na forma abaixo: 
e Compra, Paga e 

Saibam quantos esta pública Escritura bastante virem que 
aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (26/0.2/2015), nesta 
Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia; República Federativa do Brasil, neste 
Cartório do 5.° Ofício de Notas, a cargo do Tabelião Titular, Agélio José Òoréa Vieira, 
compareceram partes entre si,, justas e contratadas, a saber:, de um lado, como 
Outorgante Vendedora, ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida Carandaí n°l .115, 10° Andar, Funcionários, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, CEP.3Ô.130-060,. inscrita no C.N.P.J. sob o número 
13.163.645/0001-97, neste ato representado por seu bastante procurador, HELTON 
JÚNIO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da"'Cédula de Identidade 
Profissional n°OAB/MG 115369, e inscrito no CPF/MF sob n.° 001.218.636-89, com 
endereço profissional na Rua Carandaí n°1,115, 10° Andar, Funcionários, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, CEP.30.130-060, ora de passagem nesta Capital, conforme procuração 
lavrada no Serviço Notarial do 1o Ofício de Notas do Município de Belo Horizonte, 
Camarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às folhas 013 do livro 1365-P, em 
30/10/2014, conforme se vê de conhecimento que acompanha o traslado, da presente; e 
do outro lado, como Outorgada Compradora, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pedro Lessa s/n°, Canela, 
nesta Capital, CEP. 40.110-050, inscrita no C.N.P.J. sob o número 07.778.585/0001-14, 
neste ato representada por sua defensora ,pública geral a senhora, VITORIA BELTRÃO 
BANDEIRA, brasileira, defensora pública geral, casada, portadora do Cédula de 
Identidade n°0088287769 SSP/BA, e:inscrita no CPF/MF n° 165.265.035-00, residente e 
domiciliada na Rua Pankarare. n°0098, Jaguaribe, nesta Capital, CEP. 41.613-126. Os 
presentes meus conhecidos, através das provas de identidade a mim apresentadas, o que 
dou fé. Então, pela Outorgante Vendedora, por seu representante, me foi dito que, a justo 
título, e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, de Imóvel 
Urbano, constituído por Uma Casa de residencia e respectivo de. terreno, situada a Rua 
Águas Claras, n°523, Bairro Bela Vista, na Cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, 
inscrita no Cadastro Imobiliário Municipal sob n°1.07.0027.0603.001, medindo 67,50ma, de 
área construída, edificada em um terreno medindo 600,00m2, construção em alicerce de 
pedras,$$rede<de-lajotas^ piso de cimento, coberta com telha tipo colonial, instalações 
sanitárikálntèrhas; com^portas e janelas de madeira, com 03 quartos, .01 sala, 01 cozinha, 
01 banháirò;iímítá®^ a referida rua Natanael Gomes dos Santos, Salustiano 
Rodrigues da Silva, Valmir Domingos de Oliveira; que dito imóvel foi havido conforme 
noticia a matrícula 8.332, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Teixeira de Freitas - Bahia;, que encontrando-se dito imóvel completamente livre e 
desembaraçado de ônus de quaisquer natureza, tem ela Outorgante Vendedora 
convencidhadò com: a Outorgada òompradora, vender-lhe, como efetivamente pela 
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presente escritura vendido tem, o imóvé! anteriormente. descrito e caracterizado, pele 
preço e quantia certa de R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), 
importância esta paga neste ato, em moeda legal e corrente do País, de cujo valor ela 
Outorgante Vendedora, dá à Outorgada Compradora, plena, geral, rasa e irrevogáve 
quitação, transmitindo à mesma, todo ordireito,.domín)o, ação e posse que tinha e exercia 
no imóvel ora vendido, para que Ihè fique :pertencend'ò de hoje em diante, por fòrçá/desta 
escritura, obrigando-se- ela, Outorgante Vendedora, por si, seus herdeiros e sucessores, a 
fazer a presente venda, a todo tempo, sempre boa, firme e valiosa, defendendo e 
0,utprg|d^pp™radQi:a;,de-.dúvidas e contestações futuras e respondendo pela evicção de 
. direjtp:' n á í ó r r p ã ' ^ Outorgada Compradora me foi dito que aceita esta escritura 
nos' séús^iprêssòslermps. Assim disseram e me pediram a presente que lavrei e aceite 
em nome dos interessados, declarando que foi apresentada a concessão de .isenção" dc 
Imposto de Transmissão Inter Vivus, de acordo com o processo 009372.024S datada dd f^ 
15/12/2014, devidamente assinada por Daniel Cardoso de Moraes, Procur^or^unjçipal 
conforme se vê de conhecimento que acompanha o traslado da pr^seetér^QM§,jo 
apresentada a Certidão de Quitação Municipal referente à inscrição mpnicipal-Jhumerq 
1.07.0027.0603.001, expedida pela Prefeitura Municipal de Teixeira de ^ i t ã á ^Bahia 
código 2100277678, válida até 03/02/2015. Foi realizada consulta na CentráfrNçicional de 
Indisponibilidade de Bens, sob o *<£>nújaer 
31ce.fcbb.ebe1.d8c1.8284.9f5f.b27a.df5b.2892.9be6, conforme determina o Proviment 
39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, certidão esta, cujo teor a outorgada comprador 
tem conhecimento. Emitida a Declaração sobre OperaçõesJmobiliárias-DOI, conform 
IN-SRF 129/80. Consigno, também, que foram apresentadas %s Certidões Negativas dos 
Feitos ajuizados de acordo com o parágrafo 2o do Artigo 1o da Lei 7.433/85, declarando a 
Outorgante Vendedora, sob pena de responsabilidade penal e civil, que inexistem outras 
ações reais, pessoais, reipersecutórias e de ônus reais incidentes sobre o imóvel. Que fo 
apresentada a Certidão de Negativa Ônus Reais. Que me foi apresentada a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. Que foi apresentada a Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, código 
EAD2 419A.6B1 C.D6E8, expedida em 05/09/2014, válida até 04/03/2015. Que fo 
apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e 
as de Terceiros, número 232312014-88888645, e'xpedida em 15/09/2014, válida até 
14/03/2015. Que se responsabilizam por todas declarações civil e criminalmente, 
qual é feita sob as penas da lei, para inclusivej em caso de falsa declaração sei 
imposta a responsabilidade criminal nos termos do artigo 299 do Código Pena 
Brasileiro: De acordo com art. 119, § 1o do Código de Normas da CGJ-BA, n 
ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dia 
contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura 
consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes n 
corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondente 
Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5°., do Art. 215, dc 
novo Código Civil Brasileiro com a redação dada pela Lei Federal 10.406/2002. O presente 
instrumento foi lido por todos e achado conforme, por mim LUCELIA DE JESUS, , que c 
lavrei e o fiz digitar. E eu, AGÉLIO JOSÉ DOHÉA 
VIEIRA, TABELIAO, que a subscrevo e assino em público e raso. DAJ n° série 2 sob 
número 475,R$ 0,00, sendo 0,00 de emolumentos, 0;,00 de Taxa de fiscalização do TJBA. 
(LDJ) 

WK • 

REGISTRADO 
! Comarca de Teixeira de Freitas-Bahia. 

VERDADE. 
„ÜO V i e i r a - T i t u l a r 

taSswlCs'!»!^ 
u i rs r r^ . í - . -W,^ComWo 

EM TESTEMUNHO 

VERSO DA f l j M 
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DESDE 1951 

REGISTRADO 
Comarca de Teixeira 6o Freitas - Bahia 

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA 
Rua Miguel C a l m o m , n° 459 - Edf. A lmi rante Barroso - Sobre loja - C o m é r c i o - Sa lvador -BA 

Aê/sinDl0Í0.1 ; Q - 0 2 0 j ^ e í e Í o n e / F a x 1 ) 3 0 3 4 - 5 8 0 0 

T«l. (71) 33K, 

Selo de Autenticidade 
Tfibunoi do Jviallço tia Estnflo tin Bafiln 
Ato Notarial ou de Registro 

lfí()5.AB74J12y-0 
HHMP.BN.FIRI 

Consulte: 
www.tjbu.[ii.s.br/mncnliçid;i[1c 

ARÒELORMjTTAL BIOFLORESTAS LTDA 
HELTON JUNIO DA SILVA 

, Procurador 

ly i fc ^ iúU; 
DEFENSORIA PUBLICA DO ÉSTADO DA BAHIA 

VITORIA BELTRÃO BANDEIRA 
defensora pública geral 

V i e i r a - T i t u l a ' 
( Cilfficn,í91 

, h d i t â ã f â S o l . . Uli, C e ^ Hf, 

(JjpT 
y f V j REGISTRO DE IMÓVEIS, TlTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS m 
É 
'•f-ó 
Íà 

m 
W: 

I 

Rua ctcuziüio Cunha. 1015, sela 04/05. Sela Vlsla, "Teixeira c!G Frailns-QA 
Tel.: (73) 3292-1'! sa - G-rnall: rofllstrodolrriovolslxf@iiol.com.br 

. v ^ f t f e t a ^ S ^ "o n.-30378" " 
'N ' fvtet: S332 L;'2R.7 • -V^ -^ 

.. :0A'JE(S)":-6114. ;i á • 

. . • EmoiÜm>h'tos S y „ 0 , ' p O u ' " 

* > ; Ó íióía /Ajlbri z iad o' ' -
TCE7GEARQ 

^ l e g i b i l i d a d e 
C O M P ^ O M t T i p A 

" ^ é r g i p ^ z Marques Mascarenhas 
Oficia! 

mailto:rofllstrodolrriovolslxf@iiol.com.br


TCE/GEPRo " 

PG. 366 

DEFENSORIA PÚBLICA 
BAHIA 

inst i tuição essencial à Justiça 

Processo n° 

À Diretoria Geral 

Trata-se da avaliação Técnica do imóvel localizado â Rua Águas Claras n°523, bairro 
Bela Vista, no município de Teixeira de Freitas, Bahia, com vista à implantação da 
nova Unidade da Defensoria Púbíica do Estado da Bahia. 
O referido imóvel foi vistoriado peto engenheiro Domingos dos Santos, conforme 
relatório de vistoria das folhas 02 a 14, o qual informa que este imóvel atende a todos 
os padrões de segurança, comodidade, instalações, estrutura, espaço e localização 
para o funcionamento da Unidade da DPE. 
Segue o Laudo de Avaliação produzido pela empresa Triunfo Projetos e Consultoria 
Ltda. Contrato DPE n°14/2014 com o objetivo de executar Serviços de 
Cadastramentos, Vistorias, Projetos de Arquitetura e Engenharia, inclusive Reformas, 
Acompanhamento e Fiscalização, Levantamento de Quantitativos, Orçamentos, 
Perícias em Edificações Públicas, Estudos e Relatórios Ambientais, e Análise Crítica 
de Projetos, na Capital e Interior do Estado dá Bahia. 
Segue para analise e deliberação quanto a aquisição do referido imóvel. 

Atenciosamente, 

Em, 28 de Outubro de 2014. 
2 . 1 1 5 

Coordenador I 

TCE / G E A R Q 

" LEGIBILIDADE 
PROMETIDA 

V 
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DEFENSORIA PÚBLICA 

Instituição essencial à Justiça 

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA DO IMÓVEL PARA A 
UNIDADE TEIXEIRA DE FREITAS 

Ao Coordenador I; Arq. Urb. José Paulo Bittencourt Guimarães Rego. 

Trata-se da Vistoria Técnica realizada em 29 de setembro de 2014, no imóvel 
localizado à Rua Águas Claras, n° 523, bairro Bela Vista, no Município de Teixeira de 
Freitas, próximo ao Centro, e às duas principais vias de acesso da cidade. O imóvel 
está situado em rua pavimentada em revestimento asfáltico e tem mão de direção 
única. O terreno tem área total de 600,00 m2 e área construída de aproximadamente 
250,00 m2. De fato, o imóvel atende a todos os padrões de segurança, comodidade, 
instalações, estrutura, espaço e localização para o funcionamento da Unidade da DPE 
em Teixeira de Freitas. No local funcionava a empresa ARCELORMITTAL 
BIOFLORESTAS LTDA.. 

Vistoriando "in loco" e conferindo as instalações, pude constatar que a edificação está 
no padrão para o atendimento ao público, não carecendo de grandes 
alterações. Existem pronto para ocupação imediata, cinco gabinetes, três salas, uma 
sala de reunião/auditório, uma sala de arquivo, quatro banheiros, dois masculinos e 
dois femininos, todos bem definidos e equipados em ótimo padrão. O estacionamento 
interno é amplo. Já existem implantadas as hastes para três bandeiras. As salas são 
equipadas com ar-condicionado individuais tipo Split, e a lixeira localizada na parte do 
fundo são do tipo coleta seletiva. 

Verifiquei também que as intervenções na estrutura para adequação e imediato 
funcionamento da DPE junto ao imóvel seria mínima. Apenas, a pintura no padrão 
DPE e a sinalização. 

0 imóvel é composto por três edificações: 1) A área principal onde se localiza 05 
gabinetes, 02 salas, 01 recepção e dois sanitários; 2} A área do fundo com duas salas 
amplas, dois sanitários (masculino e feminino) e copa, onde a empresa utilizava a sala 
menor para arquivo e a maior para o auditório; 3) Duas salas anexas, localizadas na 
lateral direita, as quais funcionavam como portaria e sala para atendimento médico. 

1 .Anexo Relatório Fotográfico; 

2. Laudo de Avaliação do Imóvel que a mim foi enviado pelos Srs.: 

Helton Júnfo da Silva | Analista de Patrimônio | Asset Analyst 

ArcelorMittal Brasil 
Gerência de Contabilidade e Patrimônio | Av. Carandal, n° 1.115 - 8o. andar 
30130-915 - Belo Horizonte - MG - Brasil 
T +55 31 32191648 | F +55 31 3219 14281 C +55 31 9606 0889 lwww.arcelormittal.com/br; 

http://www.arcelormittal.com/br
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José Henrique de Paiva | Gerente de Contabilidade e Patrimônio | Accounting and Real 
Estate Manager 
ArcelorMittal Brasil 
Gerência Geral de Contabilidade, Tributos e Patrimônio | Av. Carandaí - 8o. andar 
30130-915 - Belo Horizonte - MG - Brasil 
T +55 31 3219-1700 I C +55 31 8878 5227 I 

Coordènaçêo de Planejamento e Obras 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Tel. (71) 3116-3432 / (71) 9615-7296 
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K K U J b l U S E. C O N S U L T O R I A L T D A 

DEJ85.14-11-04 
Salvador, 04 de novembro de 2014. 

A 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE-BA 
Av. Manoel Dias da Silva, 831- Pituba - Salvador- Bahia. 

At.:Sr. Jose Paulo Bit tencourt 
Coordenação de Planejamento e Obras 

Ref.: Laudo de Avaliação do Imóvel Comercial (Rua Águas Claras, n° 523, Bela Vista -

Teixeira de Freitas, Bahia >)• 

Prezado Senhor, 

Neste ato, encaminhamos o Laudo de Avaliação do Imóvel Comercial localizado na Rua 

Águas Claras, n° 523, Bela Vista - Teixeira de Freitas, Bahia. 

Cordiafme«fc» 

TRIUNFC ^SULTORIAITDA. 
CNPJ N° 
Hildebrando Miranda de Souza 
Coordenador do Contrato 

RIM C A E T A N O MOURA. N4 683, ED. GAWTOlS, SAIAS 01.05, D3e 033-FEDERAÇÃO - CEP 40310440 - SALVADOR - BAHIA - 8RASII • FONE {«£571) 3247-6385 
trtunfo®írtufttopr^etoi«mAr 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO 
À RUA ÁGUAS CLARAS, N° 523 - BELA VISTA 

Teixeira de Freitas - BA 

LAUDO DE 
AVALIAÇÃO 

DE IMÓVEL 
Contrato N° 14/2014 

04 /NOV/2014 
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PROJETOS E C O N S U L T O R I A LTDA 

L A U D O DE A V A L I A Ç Ã O 

IMÓVEL DO CASA 
TIPO: 

UTILIZAÇÃO: COMERCIAL 

ÁREA CONSTRUÍDA: 2501VF (CONF. INFORMAÇÃO DO CLIENTE) 

ENDEREÇO: RUA ÁGUAS CLARAS N° 523, BELA VISTA, 
TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA 

OBJETIVO: VALOR DE MERCADO 

DATA: NOVEMBRO/ 2014 

VALOR DE MERCADO: R$ 420.000,00 

VALOR DE LIQÜIDEZ FORÇADA:: R$ 380.000,00 

RUA CAETWÍ0 MOURA, fPÔUS, E0, ÚANTOtS, SALAB 01, H i ífi- fEOÊTWiÇto- C£P^Q1M40 «> SALVADOR - BAHIA-6RASI - FONE (+6671) J247-6388 
tTkjrfjjÇírtufifoprofttDtwiir 
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8. CONCLUSÃO 

De acordo com os estudos efetuados, concluímos os seguintes valores para o imóvel 

avaliando, considerados neste trabalho para a data base de Novembro de 2014: 

VALOR BE MERCADO 

VL = RS 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais ) 

É importante ressaltar que o valor definido para o imóvel dentro dos critérios e 

procedimentos usuais da Engenharia de Avaliações não representa um número exato e 

sim uma expressão monetária teórica e mais provável do valor pelo qual se negociaria 

voluntariamente e conscientemente um imóvel, numa data de referência, dentro das 

condições de mercado vigente. Isto não significa que eventuais negociações efetivas não 

possam ser feitas por valores diferentes destes, inferiores ou superiores, dependendo de 

aspectos específicos relacionados aos interesses das partes envolvidas. 

RUA CAETANO MOURA, N" 683, ED. GWTOIS, SALAS OÍ, 05.31 a 35 • FHBV^.(»40«(^0-SALVAOC»-aWflA-8RAaL-FOí<£ (+5571)3247^^ 
triwfoQtriunfúprcietos. oom ix 
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9. TERMO DE ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encenado o presente laudo, que se 

compõe de 30 (trinta) folhas computadorizadas de um só lado e rubricadas, sendo a última 

folha datada. 

Em anexo: 

- relatório fotográfico; 

RUA CAETANO MOURA, f f 683, H>. CAMTOtS, SAIAS 01,05.31 a 35 - FBíEfttÇto - CEP4021M40-SALVMX3R-BAHlA-BRAaL-F(WE (+5571)3247-6386 
triunfo@triií ifujjrujetc6.com i * 
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C O N $ U L T Laudo de Avaliação 

Soluções Patrimoniais t , 20.034,001/0914 

ISO LICITANTE: | ARCELORMITTAL BIO FLORE ST AS LTDA. 

FINALIDADE:, Patrimonial 

; OBJETIVO: ? Valor de Mercado de Compra e Venda 

BAIRRO: (Bela Vista CIDADE: jTeixeira de Freitas jUF: _ BA 

ENDEREÇO: ^Rua Águas Claras, n° 523 

TIPO: { Residência 

ÁREA DO TERRENO; j 600,00 ma"RGI" 

USO: I Comercial 

ÁREA CONSTRUÍDA: j 250,00 m* "Estimada in Jocql 

DATABASE; J Sítembro/_20_14 

i VALOR DE MERCADO DE COMPRA E VENDA: j R$ 752.000,00 
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CON$ULT 
Soluções Patrimoniais 

Memorial de Cálculo 

Com base nos critérios expostos anteriormente, determinaram-se os seguintes valores: 

% 

Denominação Área 
(m2) 

Unit 
RS 

Id. 
ap. 

Est. Vida 
Útil 

Dop. Custo 
Reprodução 

Custo 
Reedição 

Terreno 600,00 686,74 1,00 412.044 412.044 
Ediflc<M ?ões 

01. Administração 
02. Portaria 
03. Ambulatório Médico 
04. Arquivo Morto 

140,00 
15,00 
15,00 
80,00 

1.600,00 
1.000,00 
1.000.00 
1.400,00 

5 
5 
5 
5 

c 
c 
c 
c 

' 60 
r 60 
' 60 
' 6 0 

0,93 
0,93 
0,93 
0.93 

224.000 
15.000 
15.000 

112.000 

208.320 
13.950 
13.950 

104.160 
Subtotal Edificações 250,00 366.000 340.380 
Custos 778.044 752.424 
Valor de Mercado 1,00 752.000 

9. ENCERRAMENTO 

É importante ressaltar que o valor definido para o imóvel dentro dos critérios e procedimentos usuais da 

Engenharia de Avaliações não representa um número exato e sim uma expressão monetária teórica e mais 

provável do valor pelo qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um imóvel numa data de referência, 

dentro das condições de mercado vigente. Isto não significa que eventuais negociações efetivas não possam ser 

feitas por valores diferentes destes, inferiores ou superiores, dependendo de aspectos específicos relacionados aos 

Interesses das partes envolvidas. 

O laudo é considerado pela Consult Soluções Patrimoniais como documento sigiloso, absolutamente confidencial. 

PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DA 

CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS 

CARLOS EDUARDO FONSECA 
ENC? OVIL - CREA N° 5060.3S6.339/D 

; Data e Local: \ São Paulo, 08 de Setembro de_2j)14 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO j 

N°: 134/2014 N° DO PROCESSO: 1224140089876 / 
1224140080585 

OBJETO DA DISPENSA: Aquisição de imóvel urbano, para fins não] 
residenciais, situado à Rua Águas Claras, n°523 - Bela Vista, Teixeira de 
Freitas/BA, inscrição matrícula n° 8.332, destinado ao funcionamento do : 
serviço público da Defensoria Pública do Estado da Bahia no citado Município. 
DISPOSITIVO LEGAL: 
Lei Federal n° 8.666/93, artigo 24, inciso X. 
Lei Estadual n° 9.433 de 01/03/05, artigo 59, inciso VII. j 

DADOS DO CREDORfÃrceíormíttal Bioflorestas LTDA " | 
CNPJ: 13.163.645/0001-97 
VALOR GLOBAL: R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais). 

CADASTRO ATIVO DE FORNECEDORES, realizada consulta"prévTa foi 
constatado que a empresa não se encontra na relação dos fornecedores j 
suspensos ou impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública j 
do Estado da Bahia, (fls. 90/91.). j 

PROVA DE REGULARIDADE PREVIDENCÍÃRIA, FGTS e TRABALHISTA: j 
Conforme certidões acostadas às fls.88, 86 e 84. j 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 05.50.101; Projeto: 
5098 (aquisição de imóvel para instalação da DPE); Elemento de Despesa 
45.90.61; Fonte de recurso: 100. _ _ 

Em face de ter atendido aos requisitos legais acima apresentados, autorizo a 
Dispensa de Licitação, bem como autorizo a Diretoria de Finanças a executar 
o seu respectivo empenho. 

Autorizo em 12 de dezembro de 2014. 

VITÓRIA BE MDEIRA 
Defensora Pública Geral 



I p 
Defensoria Pública 

BAHIA 
Instituirão esse no..il ó Jcc.uXt, 

Processo n° 1224140089876 
n°1224140080585 

A: Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Folha n° 110 

tq ^ G ç p 
pG. Í7? 

Ciente do despacho proferido pelo Diretor Geral à fl. 109, através do qual encaminha os autos 
para deliberação desta Administração Superior no tocante à formalização de termo de 
dispensa de licitação visando à aquisição de imóvel para fins não residenciais, que será 
destinado à instalação da sede própria da DPE na Comarca de Teixeira de Freitas. 

Cumpre registrar que a Coordenação de Planejamento e Obras (fls. 02/03 do PA 
n°l 224140080585) realizou vistoria técnica no imóvel em questão, situado à Rua Águas 
Claras, 523. Bela Vista, Teixeira de Freitas/B A, concluindo pela compatibilidade do mesmo 
aos padrões de segurança e comodidade e às necessidades institucionais. 

Desse modo. diante da existência de dotação orçamentária (fl. 108), autorizo a formalização 
do referido instrumento contratual, por meio da dispensa de licitação, com esteio no artigo 24, 
II, da Lei Federal n° 8.666/93, e artigo 59, II, da Lei Estadual n° 9.433/05. 

Encaminhem-se à Assessoria Especial para análise das minutas do Termo de Dispensa de 
Licitação e do Instrumento Contratual, bem como do resumo de publicações no Diário Oficial 
(íls. 89/90). 

Em seguida, à Diretoria Geral para adoção das providências pertinentes. 

Salvador, 11 de dezembro de 20 í 4. 

l/(foy^JkltiíU) fyuJlUf 
Vitória oeltrão Bandeira ' 
Defensora Pública Geral 

? 

Av. Ulisses Guimarães, 3386,4o andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia. CEP: 41.219-400 
Tel.: (71) 3117-9002. E-mail: t.'abinete@defensoria.ba.üov.br 
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1 
Executivo 

\ i 

SAWADOí.MMUVHiAnOl WMÍNOO, IHUtSKi-^ÍCOf »U / 
«ANOro* .n? t . iW t 2>ÍM # 

- I M . 

NIlTON VA&COHCCLOS 
Geíletírfo 

eojtal oe citação 
O P(«twefrtí tíe Comiwio de Proa:»*® M m ^ t m ^ n 0i$e$6nar, wnUhAi j pele Pwuri* rf 
0807013 tí« 29.W2Q13. do SECRETARIO QQ TRABALHO, EMPREQO, RÊNDAE ESPORTE 
OÕ E S T A M DA fiAHlA. rUIcmH no DOE de MW1013, no use d* s u n «trttxíçôe». com 
ó e » no 4rt$o2l7, d> l«1£«u>0u»i n -«877«4, CITA, peto pir»rr*c Edüaio &»ntw« WLTER 
LUI2 ALMEIDA CERQLTElRA per te tncorwir cm tocai ftnortdo, Itterto ou kwceaslvel, p»re, 
i o pr»tt> tfe 15 (quinze) d«t a partir áa pvtóo&o deste. cornp»r*cet na Platalorfn* 3. rt* 200, 
7* ftvfinto 3* ondjf, no CentroAtfròrtstrattwtü Bahb-Sa)«<Jw/aA.s Ora dê spnrôt t r tfeíwe 
et<nú no C o c e » » st»niNttr*ifro dttetplíneí 160011003*319, por estar «emlo Bweed» de 
viohçío » pfeiM(6t» ooráifa* rwt ertigos 17fl, uv&oe t.tt.tne vn * I7fj. (novo xvt. 
o* le i Estatuas n« 9 GT7I09*, «cbpero wreveH». 
Salvador fSA). 12 de *t í inSfo i » 201*. 
«amar do» Santo»Clrcuneííâo 
f>r«»)den» 

EDITAI 0 £ crrAÇAo 
O PimOwit <>a Corrwtso Oe Ptacetsó AdmtrrttraTfró Ow**ar. «ttesautea peu Portátil n' 
0«&20tJ d« ^«Wl),d»SHtftE7ÃSlO00TRABALHO, EMPRESO. RENDA EESPORTE 
OC ESTADO DA 0AMIA, puUuMMla no OOE 30(04/2013, n> ueo rf» IUM «Ir&táçA». cem 
be*e no «ri«o 217, tia Ui Ecladvel n* Ü.B77&*, CITA, p«k> prtíerte t> Senfttí LUIZ RO-
BERTO NUNES FERREIRA por e* encontrar »fíi local íjrcfscto, Inoette eu taecetsJwel, para. no 
prazo de I5(qrinze) C«a». a partir da pubfccaçto deete, e©mp«fec«r ne Plataforma 3, rt* 200, 2* 
Avenida 3* andai, no Ctfáfo Adftfmttrttwo <U (Mftla-Selvador/BA, a «m <te »prw*rt»r defesa 
eeerit» no procctw (KSmWinaUyo d.adptinar pi» 1600110034310, par «m* sendo «cutad» de 

»t>* devere» c pro*)íçe>« oonhtíot rc* art^nc 175. M m 1.11,1111 Vtl« 176, fetefaú KVt, 
da U4 EsOdtui (T & 8770W. kA pety de r eveft, 
Sifvmíeí (BA4.12 d* dairmbfo dt 20H, 
Harráf <b* Skntoi Ocuficitio 
PríSdtftWi 

RESUMO PfllMElRO TERMO ADITIVO AO COWVÊMIO t r 011/2013, Proetwo n* 
10001 <006?'je7(Ü3t \ «000&419MJ Pottlcipe» * Concedc ntR: Cftatfodi BírtoíSETRE/SEASRIf 
RPM. C«nvtiKi4»; Mortwrtto de Mulheres Trato h a Oofit Run]« C J i n u b Prtnebi - Do Ot^e-
to, Fk* pnnos»dO o pca» Ce v&ncía de Constnto tf 0< t/201 J, com « Mm nlcialt« porta de 
Oí'11/2014. por tTt»'* Cm d» iHabkret » mtcuçio do oCffto úo «nvér>io Cl iuwls 
Segiundi - Vitor. tirvot*» «créiomo d* recurso, fiorxfe rãfifodo* (a tfo «MWÍnto 
pnmSro Cllutula Tettelra - Oo ftatificaçío. Ficsm dttntt* cHuub» e 

retificada»pet mIí(ratrurrerto Aa«nam N#l«tvvBtawis«lctJOf»ot-E«círtârtod*SET1ÍE, 
Jftko O l v r â Carrwto - Sccrttèto da SEA6R1. VetaLúó* Bettesa - Secretária d j &PM 
e Nibete do* Strto» - rcprtMriante tesa' «nUdade. 

Superíntendêncld dos fiefipoffa do Estado da Bahia - SUOESB 

PORTARIA N41B3 fi * • O Ofrttoi Getal da CupenmemUnM doe Desp&toi Etíacte da BaAb. 
no uéo de sua» atfbvifftea, RESOtVE^PfWTooít por mete 3C<tMa) o m utel*, o prato pan 
coxhnto do* tiabetio* d* Condttáo de JmrtntArb dt fntfvtuttti petk PottSfiâ 
n* u j f M . «Altwd» no tWtte OtW»l <Jo Estado, etn 01Í10IÍ014, 

SsVidoi dedmmtxo 2014. El»» Mine* Doando. Omtt* Gerai. 

0 Pngotifo OSetel da DefensotU Púbtie* do Eftado «Ia B*tA. «m cortormfeiia» cem a Lei 
Fsooral rt* t0̂ 3Qf03, paento Eéaòwl rf 83WD) «. «twdQiUmente, oorrt a L«i federai n* 
Í e Ui EmAiai rf 9 433.05 e 4*eowç6ea do Editei dt Uckacte. juÇ» vencedor» da 
certame e» empr««ra; 1) AQUAftIUS COMEftOO OC EQUIPAMENTOS OE INFORMÁTICA 
UOA do tole 01 qu» «prnerao»; t»opo«» no vlloi fllôbll de Rt 23,399£3 {vwle e IrH mi lr«. 
ítrttoí e miwtt» e rtove tetlt e (wvent • dnco centavoii. 2i Pian£Y aftAf CÚmERCK> 6 
MPRESSAOOE PAPEL LTDAefremetente do lote 03 00(B o valor gtabalde M4114 70 (ouítro 
«ss oerto e cate»» rttt» e aeíenta ãexani*): 3) 6AHIA GRAFITDA EPP enemetinte do utaoe 
com preço gtotw' de RJ 1 094.00 (mi e h»ci<i t quaVo reaie) 4) CLICK (MPORT LTOA • WE 
•trematante do loie 00 oomo»afot fitobei de Rf 2.*jj,00<cíou mH ouevoceroou tNs ntat»], S> 
LEWAROOIOPES DA MATAME «trewettnte do» tot»»08.09, TO e M com o» v*Mrets>ot4>t 
de RS 700.00 (aetecerto* fttla), R* 420.00 (quftrooenloe e mnle reaia, Rt 200.00 (die*r*o» 
feih-), Rt3CD0X0(UI$ mltesii): 6) AtR VlcRCAfmiLTDAafíemiurít oottotet ti. 12.13 
e 17 cçme pi oposta da pceço noa valem globais de Pt 101.00 (enrto e ooh reate); Rt 81.40 
(oüenta e um reste e gwrerta oentav<j»). Rt 330.00 <tr»2«nloe e timta retts) e Rt 2 332.00 (dei* 
It i lntotoi i trinta e doto e oíertafc 7\ RE PREMO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO OE 
MINAS GERAI Ssrrem»t»ntí do lote ISoorti a melhor pwposía 00 valor (>bb|l de RS 73 00000 
(vinte e fcta mil reeísli B) PORT DISTRIBUIDORA OE INFORMAT1CA E PAPELARIA LTOA erts-
mdvnte do Me 16 com a metwt prupeata de prtfoa. no valor (Mnl dè Rt 99024̂ 0 {««tae*** 
e nove mtt rim e quero reato e m» oentevos). 06) IMPRIMI LTOA • ME ertematinte do 20 
tafn a meíw rropuU d* preço» ru otobet 4* R9 19£77,00 (atrofio mí e eetefiti e eeie 
ieat»i 10) IQM COMERCfO OE EQUIPAMENTOS LTDA do «te 22 com • m*Ihot prepotla no 
valor JloMIdt RS 1.3ST.OO <iím «Ml duxertoe « tínquenta e ceie teeise noventa oantavea), \l) 
VC COMERCIO OS MATERWS PARA EBCRíTORIO l.TDACffslOttí Í4 c 28 <0m <S rmltwt» 
frapo«t» m valores glabèb de RS 767,5o (»etf«rtt)» o «etpctua e Mti reatt e onquem* 
«er<avoa>e Rt!3.T24,00 (treiemil aetecentoe e vhue «<Qualioreê ). I?) IJCK COMERCIO OE 
EQUIPAMENTOS LTDA E PP erre meta nto 003 k«e* 26,27* 30 com preço» otooeto <N W C92 Ji 
(oàoeertose rwvsríi e dck r»thc novírí» a uti««ntavú»), RS 8QU.OO (altomi« floventi < 
o «o reata) r R̂ fitKI.OQ (nowcewo» r*at»J, respectivamente: 
Vator jftooal estimado: RS 244 4t5.S0 (íwsnto* e quarenta e quatro ml oustrocento* e q w r » 
reeto e oitenta centavos) 
Empma» pe>l>cipen;e» 1) MR mERCahTh. ltOA. 2) ACM eouf»AMENros ELETPOM'-
COS LTOA 3) ÁFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3UPRIMEWTOS INFORMATt-
CA. AQVJAftTUS COMERCIO OE EOlítPAMEKTOS OE INFORMÁTICA L í ) 8AMI* FORTE 
DISTRIBUIDORA F. COMERCIO LTOA . EPP; 6) BAHIA ORAf LTOA EPP; 7| CLICK (MPORT 
ITOA - ME;«) OtttCCU LONGO 1 CIA ITQA ^ p p , p) OtROX OISTRIBUtOOR XEftOÚftAriCO 
tTOA-ME: tO) 0<STRt9UPR) CHSTRfBUlOORA E COMERCIO LTOA - EPP: 11) EDSON « « E l -
RO CÉROUEíRA: 121IOEALE TECNOLOGIA KOTÈLBlRÃ LTOA. 131 IMPRIMI LTOA - ME. 14) 
INOVAMAX ÍEIEWFC»MATTCA LTOA: 15) JARffl WFORMATICh LTDA IS) LÚM COMERCIO 
OE E0WPAM£NT0S ITOA, IT> LEOA OC OLIVEIRA NASCACNTO LAQO, 18) LEONARDO 
LOPES OA MATA ME. 10) UNtMiWMARIA DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS. 20) LN QIS-
TRI8UOORAF:COMERCIO LTDA-ME:21) LUZ 6 CIA COMERCIAL LTOA ME; 22>M3 COMER-
CIO £ SÊRVICOâ DÊ INfWMATICA C CÔMUMlCACÂO 23) MARINHO SFLVA MATERIAL OC 
INFORMÁTICA LTOA; 24) MARUMB! TECHOLOCtA LTOA - ME. 25) M1RASOL MECHCAL CO-
MEftttO OEfROOUTOS HOSPITALARES: 2«)MULTl COWERCiO C LOOtSTICAEWEU • V.£ 
27) N. S ALVES • tNFORMATICA. k^È; 23) MCK COMERCIO OE EQUIPAMENTOS LTDA EPP. 
» > PUWET <3RAF COMERCIO t IMPRESSÃO OE PAPTl ITOA ME; XI) POOftW OISTftl 
etSDORA LTOA ME, 31) PORT OOTRlQUtOOftA OE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, 32) 
REC tCART - RECARGAS OE CARTUCHOS E SERVIÇOS OE INFOÍtMÀTlCA: 33) R EPREMI& 
REPRESEWTACAO E COMERCIO DE WJWAS OíftAIS. 34) «VV^wniWENTOS D£ INFOR» 
MAT10ÁEIREÜ - ME; 35} SAESA DO BRASIL LTOA. 301VO COf/ERClO OE MATERIAIS P*RA 
ESCRTTORIO LTDA - EP; 37} WOFIK VtX COMERCIO OC INFORMÁTICA LTO* ME. 
Emptín» (JetcHitDtadtS 1}AOUAfilUS COMERCIO DE EOU1PAMENTOS Qfi INFOftWATI* 
CA t. pn o Io» 21; D CKSTRISUPRI OtSTRIBUlOORA E COMERCIO LTOA - EPP p*>* e Lot* 
1:3) EOSON RrBCIRO CEffQUElRA para os lete«ti7. 1« 10. 23 t 25: 4) BAHiA GFt»f LTOA 
EPP; 5) BAHtA FORTE DtSTRfflUlOOfiA E COMERCIO LTOA 
Homotôóo.E», 12120014. 
VUMa fitttito fiantMn 
Detentora PCfefce Gerei 

% 
SECRETARIA DE TURISMO 
PoiUiiá n*070 12 A) áMéffífctôiJê W14 
O SECRETÁRIO OÊ TURISMO, no ui« de u n «ttiiUçòt* RESOLVE 
An l« • Dea^nar os eervidore* Mítcato Oonçevee Ca/velho, msírlcin» 01511 97S-A. Kndrt* 
Fenarn Biandio. «natriítA» tt* 33000 63&0, * tr*z Mira Oirttjs Amor Qa-kío mattleata 
33 000141-1. para, »ob a prenoíntía do primeiro ou do seflumto ne atrrfnd» deste, Ctonpof a 
Comn$âo Eipedal encarregadB d? rese«mento díns wTOÇO» úe R«v»»o e Aíuafeeçio do* Pla> 
no» de Oc*envoMmé(«o integrado de Turlwno Cuticrtivel (POTfS) das Arees Turl«»ce» coe» 
do Dêndè. Cotia d» Cksu e Co*ta dos Coquwos toctteiüts no Esiaoo da Sihte. ot(eto (to 
Corursts .1* 00C'i4. oriundo <3* Coreoittrttto n* 003.'l3, limado coin ;é BARCELONA MEDIA 
INOVAÇÃO SRA3IL LTOA, conforme Art. 1t»1, S ** «rt Léi EttMust 9.433KI5 
An 2*- E*ta Portart* enf» em vtp&r ne data de au* pubScaç*». 
Bcn«Wo Sons Braça Fino 
Secretino de Twrhnu sm orercicío 

DEFENSORIA PUBUCA 
«ESUlTAOO OF. JULOAMEHTO G NOMOlOOAÇAO 0 0 PftEõAO ClETftÒNtCO M» 34/2014 
PROCESSO N* 122a 140077592 
Otjjno AQUISIÇÃO D£ MATERIAL OE CONSUMO. CONFORME CONDIÇÕES DESCRIDlS 
MA SEÇÃO 8 DO EDITAL 

RESUMO 0 0 S* TÇRttO AOtTlVO AÔ CONTRATO trai/3013 
PROCESSO W; 1224140093538. CONTRATANTE; Oefeneorta I W i c a do Etiado dt BaMa -
COMTRÁTAOA FCE EMOENHAR1A LTDA OBJETO, Acrétttmo de eprovltnedament» 17,ftS% 
do v a t o f o ^ h i l do Cutrito rf 61/2313, em ecrtwnirw* w m o tf» i43. j r Lei EtóiáuH 
« 433.05 peewttdo 4 vetor fltobat do refeneto Contrato de RS 1.025 356 AS (um mBhía tet*-
õéntOt * «iRte e dnoo mi tmzento* B ohquent» e 0S0 rerris e ocenta e sito centavos) para RS 
2.421.547,67 (doto mflhSei quatrocentos e vlnta e um mi quinhenios e quarenta e eete reafa * 
Oitenta e eelt c*m*vo«) Rcam tatMicMat e tnalettdas a* dentai» ctoututa» do Contrato «tis»-
nal Datada 12/12/3014 

RESUMO OE DISPENSA H134C2014 
PROCESSO r^: 122414006^78 OSJETO : AquMçío de trn«»er umer». par» fins n»o reü-
OerwieJ». etbtotf» t ftwa Ajuas Claras, n* 523 - Btt» VIM, 1%ha1ta de Freíte^BA. deetinsile eo 
(yndoremerto(fciieiviçopútteo<í»Dtlwsĉ  ntobell Cometei. 
VALOR CLO&AL. RS 635000,00 (Mtsoemes e trtn» e oin«o m« t t m j DOTAÇÃO ORÇAMg.V. 
TARtA'. LMdade Orç»™rtí.*ia: 05.S0.10t: Prejeto: 500e<oquwe*o de imóvel para rst iHç ío de 
OPC), Elemento dc Despesa « , P 0 Í 1 ; Fonte Ht <ecureo: 100, f undamento Leçat art EB, mctto 
vn. da Ld tstsduet n* Dst» <Sa e»2tiatura )2/12.'M14 

RESUMO DO TERMO 08 RECONHECIMENTO DE OÉBlTO. INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO OE 
CRêorros pessoa física. 
PROCESSO O PE W 12241400701J7. OBJÉTO. AaerrMM c a » dessocamenlo INTERESSA-
DA. PAULA VEREHA CARNErftO COROEfRO. VALOR. « í 30^0 (l/ittt ntaiet fiASE LEOAL 
Ordem íervlço PGÊ fi* 011/2010* 0«reta n*. ISI-Ada 09/07/91 
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DEFENSORIA PUBUCA 

Instituição essonclal à função <la Justiça 

N°. 246/2014 

- RENATO AMARAL ELIAS e . ^ . . . 
D e : Subdefensor Público Geral S e t o r : G a b , n e t e D P E 

Para: NEWTON COUTO e . „ n., . . ^ . Setor: Diretoria Geral 

Data: 27/10/2014 Assunto: Compra de Imóvel 

Senhor Diretor Geral, 

Cumprimentando-o, valho-me do presente para solicitar providências no que se refere à 

compra de um imóvel no município de Teixeira de Freitas, com o escopo de abrigar a 

sede da Defensoria Pública naquela Comarca. 

Ressalte-se que a aquisição de um imóvel representará a incorporação de um bem, de 

forma permanente, ao patrimônio desta Instituição. Haverá, ainda, a redução de gastos 

com pagamento de aluguel, além de melhorias na estrutura organizacional e na 

prestação jurisdicional por parte da Defensoria Pública. 

Atenciosamente, D 0 C : 1224i40089876 

^ ^ ^ ^ _ d a t a £ S J J ; £ / 2 0 1 4 H O R A J j O - . ^ ^ 

' ' AS S: / O 
RENATO AMARAL ELIAS Y ^ 3 973 
Subdefensor Público Geral 

Av. Manoel Dias da Silva. 831, Pltuba, Salvador, Bahia CEP 41830-001 
Tôt. (071) 3117-6923/fax 3117 6924 E-mail; gabinete©defensoria.ba.gov.br 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instiiuicdo essencial è Just i^ 

PROCESSO N° 1224140089876 
Fis. 02 

Em conformidade ao quanto preconizado no petitório inaugural pelo Subdefensor 
Público Geral, encaminhem-se à Coordenação de Contratos e Convênios para ciência 
e adoção de providências que se fizerem necessária à respectiva instrução dos autos, 
que versa aquisição de imóvel no Município de Teixeira de freitas/BA, com fito à 
instalação de sede própria da DPE naquela Comarca. 

Em, 03 de dezembro de 2014. 

A Couto 
Diretor Geral 

P R O, T O C Q L O ^ 

OfílT) O ^ j f i s . 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Uu|o nô: 189.287/2014; 

Data: 03/12/2014; 

Solicftante: Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

Endereço do Imóvel Avaliando: Rua Águas Claras, 523; 

Bairro-Cidade/Estado: Bela Vista - Teixeira de Freitas /Bahia; 

Engenheiro Avaliador: Eng.9 Inálvaro Nazaré Soares; 

CREA ns: 16.045. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

Nome: Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

CNPJ: 07.778.585/000-14; 

Endereço do Imóvel Avaliando: Rua Águas Claras, 523 - Bairro: Bela Vista; 

Cidade: Teixeira de Freitas - Estado: Bahia. 

2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO AUTOR; 

Inálvaro Nazaré Soares, Engenheiro Civil, especialista em Engenharia Legai, Avaliações 

Patrimoniais e Perícias Técnicas; participante do sistema CREA-Ba - Conselho Regional 

de Engenharia n9 16.045-D, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações -

IBAPE-BA, membro da Associação Brasileira de Engenheiros Civis - ABENC-Ba e 

militante na área de Avaliações e Perícias desde o ano de 1988 para todo o mercado 

brasileiro como profissional e como docente em instituições públicas e privadas, 

trabalha na empresa ACPLAN - Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial 

Ltda. sito a Rua Manoel Marques, 126 - Federação CEP: 40.230-103 tels. Fixo (71) 

3264-3823 e cel. (71) 9956-3263 CNPJ n* 01.404.966-0001-57 - Certificado de Registro 

Simplificado na Secretaria de Administração (CRS) n^: 18.912-0. 

3. FINALIDADE DO LAUDO 

O presente laudo tem a finalidade de demonstração administrativa do justo valor de 

mercado pontual do imóvel em pauta. 

4. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

Busca do vaior de mercado para apresentação de proposta para aquisição do imóvel. 

5. OBJETO DO TRABALHO 

Imóvel tipo casa comercial com um pavimento, localizada a Rua Águas Claras, 523 -

Bela Vista -Teixeira de Freitas - Bahia, (vide documentação anexa). 
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6. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES UMITANTES 

PRESSUPOSTOS: 

Na presente avaliação, assume-se que as dimensões constantes da documentação e 

plantas apresentadas estão corretas, que os títulos e certidões de propriedade 

apresentados, são "bons* e que as informações fornecidas pelos proprietários e por 

terceiros (prepostos, corretores, sites, jornais, radio, tevê, etc.) são verdadeiras e 

confiáveis. 

A veracidade da titulação e ônus do imóvel não foi examinada para comprovação de 

condição perfeita, nem foram realizadas análises de dívidas, ônus ou outros gravames, 

por venturas existentes sobre o terreno ou sobrea construção. No decorrer do 

trabalho foram obedecidos às leis, códigos e normas emanadas pelos órgãos afins e 

que dirigem os profissionais de Engenharia na área de Avaliação Patrimonial, bem 

como o código de ética profissional. 

Este trabalho contém um breve estudo sobre a: cidade, bairro, rua, padrão e 

localização do imóvel, formato, dimensões, acessibilidade, condições de 

aproveitamento, características da zona de inserção, padrão do logradouro, situação 

do imóvel e de seus serviços públicos, tipo, idade, distribuição dos espaços internos, 

fins de utilização mais prováveis e possíveis, qualidade dos materiais empregados no 

acabamento da edificação e o estado geral de conservação para valoração estimativa 

de venda. 

RESSALVAS 

O signatário assume apenas as responsabilidades sobre a matéria legal de engenharia 

de avaliações, implícitas para o exercício de suas funções, estabelecidas em leis, 

códigos, normas e/ou regulamentos vigentes; excluindo-se outras que não fazem parte 

de suas atribuições e/ou que não sejam objeto do presente trabalho. 

O imóvel avaliando foi totalmente inspecionado para o fim proposto, bem como os 

elementos amostrais usados no trabalho com apoio de prepostos, sendo o Laudo de 
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Avaliação elaborado pelo engenheiro avaliador signatário que preparou as analises e 

as respectivas conclusões. O Laudo foi elaborado com estrita observância dos 

postulados constantes do Código de Ética Profissional. Os honorários profissionais dos 

avaliadores não estão, de qualquer forma, subordinados as conclusões deste trabalho; 

O avaliador não tem nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste 

parecer no presente, nem contempla para o futuro, qualquer interesse no bem objeto 

desta avaliação. 

FATORES LIMITANTES 

O trabalho apresenta todas as condições limítativas impostas pelas normas e 

metodologia empregada, que afetam as analises, opiniões e suas conclusões; Para o 

imóvel em estudo foram empregados os métodos mais recomendados, com cuidadosa 

pesquisa de valores de mercado de outros imóveis similares com a devida 

compatibilização dos dados elaborando-se uma homogeneização e análise estatística, 

sendo os elementos amostrais usados devidamente equalizados e homogeneizados. 

Também não foram efetuadas investigações especificas no que concerne aos defeitos 

no imóvel (terreno ou edificação), medição in loco ou análise nos títulos 

encaminhados, nem foi verificado se há invasões, hipotecas, superposições de divisas, 

passivos ambientais, demandas judiciais e outros, pois, não são objetos desta avaliação 

mercadológica. A avaliação atende as especificações e critérios básicos previstos pela 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas através das normas: NBR 14.653 -

Avaliação de Bens dentre outras. 

Devido ao tipo de contratação, ao prazo limitado, a finalidade e a necessidade 

premente do Laudo de Avaliação, não foram aprofundadas estudos das restrições do 

PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano local e/ou outras legislações 

Municipais, Estaduais ou Federais para o imóvel; nem houve indicação de se examinar 

restrições de ocupação, impactos da implantação locai (inclusive decorrentes de 

prováveis passivo ambiental, trabalhista, fiscal ou cível) ou também verificação de 

incentivos fiscais e econômicos que possam influenciar positiva ou negativamente o 

valor de venda do imóvel em epígrafe. 
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7. DOCUMENTAÇÃO USADA NA AVALIAÇÃO 

Os documentos básicos usados no desenvolvimento e composição do trabalho foram: 

a) Escritura; 
b) IPTU; 
c) Plantas; 
d) Anúncios de imóveis, dentre outras informações verbais de terceiros. 

8. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE/REGIÃO 

A cidade de Teixeira de Freitas é um município brasileiro situado no extremo sul 

do estado da Bahia, sua população atual está estimada em cerca de 160 mil habitantes 

(IBGE 2014), que ocupam uma área de cerca de 1.200 km2, sendo Teixeira de Freitas a 

maior cidade do extremo sul baiano, apesar de ser a mais recentemente emancipada 

em relação aos municípios vizinhos, tais como: Caravelas, Acabaça e Mucurl. 

A partir da década de 1970, com a construção da BR 101, e num movimento que já 

havia se iniciado alguns anos antes com pouca intensidade, a mata vai sendo 

derrubada, sendo vendida a madeira e sendo substituída por pastagens. Inicialmente, 

num processo mais lento, chegaram os criadores do interior baiano, após a construção 

da rodovia, vieram principalmente os criadores mineiros e os madeireiros capixabas 

que, numa conjugação de interesses, intensificaram a tomada da mata. O núcleo então 

começa a ganhar força. 

A chegada das serrarias foi decisiva no grande aumento do movimento na já dinâmica 

região e reforçou a tendência de expansão de todo o comércio. O solo se mostrava 

adequado para a agricultura. A fase do "milagre brasileiro" promove a expansão do 

mercado consumidor no sul do país. As terras de Teixeira de Freitas passam a atrair 

migrantes agricultores e empresas cooperativas, sedentos de produção e lucro rápido. 

O beneficiamento da madeira, a agricultura produtiva, um mercado comprador 

assegurado, o gado se reproduzindo nas pastagens e a rodovia abrindo as portas ao 

migrante ávido de oportunidades aceleram o crescimento do povoado, que estava 

ainda na dependência político-administrativa de Acabaça e Caravelas. 
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O bairro é tipicamente residencial unifamiiiar, com casas de alto padrão construtivo e 

boa manutenção, Verificou-se também na vistoria local e pesquisa da região de 

Influência, que não é permitido à construção de prédios multifamiliares e existem 

diversas restrições quanto ao tipo de comercio instalado no bairro, não podendo ter 

vitrines, controle de poluição sonora, estacionamento, dentre outras. 
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No bairro de Beia Vista encontram-se casas edificadas para fins residenciais e outras 

para fins comerciais todas com acabamento de médio padrão construtivo. Na vistoria 

realizada verificou-se uma faculdade, clínicas de estética, escolas e empresas de 

diversos seguimentos. 

9. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA RUA 

O imóvel avaliado se localiza na Ria Águas Claras, 523, que é uma rua considerada de 

médio porte, bem próxima ao centro da cidade, existem nessa rua lojas de diversos 

setores, tais como: restaurantes, academias, lojas de informática, buffets, oficina de 

veículos, curso de idiomas, loja de acessórios, dentre outras lojas comerciais e de 

serviços diversos. A rua tem mão de direção única, traçado retilíneo, plana, asfaltada 

em toda sua extensão com calcadas cimentadas. Seu uso predominante é residencial, 

unifamiiiar, comercial e serviços, com média densidade de ocupação e padrão 

econômico. Possui coleta de lixo, água encanada, coleta de águas pluviais, energia 

elétrica, telefone, internet, televisão e rádio, transporte coletivo, segurança e escola. 
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A Rua tem inicio Avenida São Pauto e termina na Avenida Santa Isabel, passando por > ü 

diversas partes e polos importantes da cidade de Teixeira de Freitas, vide mapa 

adiante: 

A principal via de acesso é a BA 290, mas também o logradouro faz divisa com a 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, a Avenida Marechal castelo Branco, e a Avenida 

São Paulo, passando ainda em outras vias importantes da cidade. 

10. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 

Trata-se de uma casa com ocupação comercial com cerca de 342,00 m2 de área 

construída num terreno de 600,00 m2, (sendo 20,00 metros de frente para a rua por 

30,00 metros de profundidade em um formato retangular), numa superfície seca e sem 

probabilidade de alagamento, onde funciona a empresa Arcelor Mittal Bio Florestas 

(escritórios) com terreno plano em toda sua extensão e ao nível do logradouro. 
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A edificação tem padrão construtivo médio, com aparência de manutenção periódica, 

verificando-se superficialmente, por não ser o foco do trabalho, a adequação do local 

para a destinação indicada (com relação à acessibilidade, legislação de incêndio e 

pânico, dentre outras). Com relação aos espaços verificamos uma área construída de 

342 m2, composta em quatro anexos em alvenaria, sendo duas saias independentes 

com 12,20 m2 cada, uma edificação com mais onze cômodos inclusive dois sanitários 

(masculino e feminino) e outra edificação com mais cinco cômodos incluindo outros 

dois sanitários e uma cantina, todos com um pavimento, em bom estado de 

conservação e manutenção. 

\ 
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11. DIAGNÓSTICO DO MERCADO 

A região Sul da Bahia, também conhecido como a Região do Cacau, está se 

transformando lentamente em um novo £1 Dourado para o mercado da construção 

civil no Estado. Especialmente as cidades de Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas, que 

há pouco mais dè cinco anos se tornaram num verdadeiro canteiro de obras, com 

novos condomínios de luxo para a classe média brotando por todos os lados, 

aquecendo o mercado de imóveis novos e usados, 

Este aquecimento experimentado pela região é um reflexo da gradual queda da taxa 

de juros e do incremento da oferta de financiamentos, em todo o País, pela Caixa 

Econômica Federal. A CEF financia o valor dos imóveis novos e usados a longos prazos, 

o que auxilia no pagamento das parcelas. Este quadro faz com que as construtoras 

busquem novos mercados fora das capitais, promovendo uma verdadeira corrida em 

busca da casa própria e quem compra um novo imóvel terá que vender o seu ou sair 

do aluguel. 

I 
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O crescimento do setor é resultante de uma demanda reprimida que surgiu após a 

queda da lavoura cacaueira. O produto tradicional da região era a principal renda dos 

grandes empresários e entrou em decadência com a vassoura-de-bruxa, de forma que 

os investidores ficaram sem outras opções. Agora com shoppings e escolas de nível 

superior, o mercado imobiliário ficou pressionado e surgiu como uma nova e boa 

opção de investimento. A baixa do dólar é outro fator que vem ajudando o incremento 

do mercado, que nos últimos anos vem caindo; por esse motivo algumas empresas 

conseguem financiamentos mais interessantes na moeda estrangeira, aumentando a 

sua capacidade de investimento em projetos dentro e fora do País. Este aquecimento 

do mercado é uma realidade apontada também por proprietários de imóveis e 

corretores, os quais estimam um aquecimento mais forte no futuro da cidade de 

Teixeira de Freitas. 

12. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

A metodologia aplicável nesse trabalho de avaliação é função, basicamente, da 

natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade 
• 

e quantidade de informações colhidas no mercado. A escolha foi feita e justificada 

conforme estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, 

especificamente na norma NBR 14.653 Avaliações de Imóveis, com o objetivo de 

retratar o comportamento do mercado local por meio de modelos similares de Imóveis 

que suportem racionalmente o convencimento do valor de mercado do imóvel em 

pauta. 

Assim o método escolhido para o trabalho foi o "Método Comparativo Direto de 

Dados de Mercado", que Identifica o valor(de mercado do bem avaliado por meio de 

pesquisa de mercado com tratamento técnico/estatístico de atributos dos elementos 

amostrais comparáveis, constituintes da amostra de pesquisa da população 

imobiliária. 
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Os procedimentos metodológicos foram: 

-realização de pesquisas com apoio de jornais, sites e diversos corretores de imóveis e 

imobiliárias locais e também por meio de contatos de profissionais do mercado local, 

proprietários de imóveis locais e imobiliárias diversas (pesquisa anexa). -

posteriormente os dados foram tabulados em programas estatísticos para se 

determinar um valor médio ponderado em função de fatores valorizantes e 

desvalorizantes para se chegar a um valor justo para o imóvel avaliando, conforme 

mercado local e pontual na data da vistoria e pesquisa. 

13. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

A especificação foi estabelecida em razão do prazo demandado pelos solicitantes, dos 

recursos despendidos no trabalho, bem como da disponibilidade de dados de mercado 

e da natureza do tratamento a ser empregado. A avaliação não foi especificada quanto 

aos graus de fundamentação e de precisão, recebendo o conceito de parecer 

(conforme norma da ABNT). 

14. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO 

CÁLCULOS EFETUADOS: 

Após as exaustivas pesquisas no mercado local, foram selecionados elementos 

amostrais similares aos avaliando, os quais serviram de valor de referência para os 

estudos estatísticos ponderando-se as variáveis determinísticas de divergências e 

similaridades de imóveis similâres em oferta; em seguida os elementos amostrais 

foram homogeneizados, através de uso de programas estatísticos (estatística 

descritiva), que ponderam os valores com apoio de fatores determinfsticos indicados e 

nos levam ao resultado de média considerado, aceitando-se um erro padrão, 

coeficiente de variação e outros elementos estatísticos (mediana, tendências, numero 

de chauvenet crítico, variância, etc.), conforme cálculos adiante, concluindo-se que os 
r 

elementos da amostra pesquisada estavam de acordo com o rol similar definido com 

pequena variação. 
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FATORES INFLUENCIANTES 

Para obter- se a homogeneidade estatística dos elementos amostrais procurou-se 

utilizar fatores consagrados da matéria, tais como: 

FATOR DE FONTE DA PESQUISA - (Ff) Para as amostras em oferta corrigimos o 

valor através de coeficiente indicado na bibliografia verificada em diversos livros, tais 

como: o "Manual de Avaliação e Perícias em Imóveis Urbanos" de José Fíker e o livro 

"Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações" do autor Sérgio Abunahman, que 

estimam e defendem um fator de 0,90 para retirar a euforia do corretor e/ou 

vendedor-proprietário, superestimada e admitindo-se o fator 1,00 para transações 

realizadas (valores de negócios fechados). 

FATOR DÊ ATUALIZAÇÃO - (Fat) *> Onde se utiliza a atualização monetária dos 

elementos amostrais pesquisados em datas maiores que três a quatros meses de 

exposição ou publicação em mídia, esse fator não foi utilizado, frente à quantidade de 

elementos amostrais encontrados em oferta no período da pesquisa. 

FATOR DE FRENTE OU TESTADA - (Ft) -> Onde se considera a influencia da frente que 

quanto maior e em contato com a rua valoriza o imóvel, conforme ditames do 

engenheiro Ragnar Thofehrn em seu livro Avaliações de Terrenos Urbanos por 

Formulas Matemáticas cap. 3.3.3 pagina 16. 

FATOR DE PROFUNDIDADE - (Fpr) -> Onde se considera a influencia da profundidade 

ou comprimento de frente a fundo do terreno que quanto maior proporcionalmente 

valoriza o imóvel, também conforme ditames do engenheiro Ragnar Thofehrn em seu 

livro Avaliações de Terrenos Urbanos por Formulas Matemáticas cap. 3.3.4 pagina 17. 

FATOR DE ÁREA - Fa -> Os elementos amostrais encontrados na pesquisa podem ser 

maiores ou menores que o imóvel avaliado, assim, usamos a correção pela intercessão 

da fórmula encontrada no livro Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações de 
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Sérgio Abunahman, onde se visa corrigir a distorção entre as áreas de maior e menor 

valor, segundo os modelos: 

Fa = ( ^ )0125 quando a diferença entre as áreas for superior a 30% 

Fa = ( ~ )0,25 quando a diferença entre as áreas for inferior a 30% 

Onde: 

Ae = área do exemplo em m2 

Aí = área do imóvel avaliando em m2 

...ou 

Fa = (Área do elemento pesquisado / área do elemento avaliando)0 

Sendo: 

n = 0,250 • quando a diferença entre as áreas for inferior a 30% 

n = 0,125 • quando a diferença for superior a 30%; 

simplificando: * 

Fa = (área do elemento pesquisado / área do elemento avaliando) 1/4 

quando a diferença for menor que 30% 
& 

Fa = (área do elemento pesquisado / área do elemento avalíando)l/8 

...quando a diferença for maior que 30%. 

i 

FATOR DE TOPOGRAFIA - (Ftop) -> Onde se estabelece a correlação entre os tipos de 

imóveis pela vistoria local conforme sua posição e situação topográfica plana, inclinada 

ao fundo, inclinada a frente em relação a rua. Valorizando ou reduzindo-se o valor 

unitário em relação ao imóvel amostrai. 



TCE/GEPRC 

PG.395 

Inálvaro Nazaré Soares ' 
__ Avaliações Patrimoniais, Perícias Técnicas e Gestõo de Riscos 

FATOR DE NIVELAMENTO - (Fnív) Onde se estabelece a correlação entre os tipos de 

imóveis pela vistoria local conforme seu nível em relação ao logradouro que se situa: 

Entre -> abaixo do nível da rua de 1,0 m até acima do nível 2,0 m=l; 

Abaixo do nível da rua de 1,0 m a 2,5 m=0,9; 

Abaixo do nível da rua de 2,50 a 4,0=0,8; 

Acima da rua até 2,0 até 4,0=0,90. 

FATOR DE SUPERFÍCIE - (Fsup) -> Onde se estabelece a correlação entre os tipos de 

terrenos, ou seja, seco = 1; acesso ínundávei, mas não atinge o terreno = 0,9; terreno 

inundável - 0,7 e permanentemente alagado = 0,6. 

FATOR DE APROVEITAMENTO - (Fapr) Onde se estabelece a correlação entre as 

ocupações dos imóveis em vistoria elevando-se ou reduzindo-se o valor unitário em 

função da mudança de zona de uso e ocupação do solo. 

FATOR DE TRANSPOSIÇÃO - (FtJ - Onde se estabelece a correlação entre os valores 

fiscais (quando existentes) ou estimativos pela vistoria local em números relativos de 

acordo com a valorização das ruas no bairro. Nesse labor elabora-se a divisão do valor 

do "Valor Unitário Padrão" (VUP) do logradouro, da rua ou trecho onde se localiza o 

imóvel "sub-judice" e o valor do "VUP" do logradouro, da rua ou trecho da mesma da 

amostra-exemplo, da pesquisa divulgada pela Prefeitura. 

FATOR DE EQUIVALÊNCIA - (Fe) - Onde se estabelece a correlação entre os tipos de 

imóveis elevando-se ou reduzindo-se o valor unitário em função da equivalência 

funcional do imóvel avaliando em relação ao imóvel amostrai em números relativos. 

FATOR PREPONDERANTE - (Fp) Onde se analisa a proporcionalidade entre a área 

construída e a área do terreno no imóvel. 

FATOR PADRÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA - (Fac); Onde se pontua o padrão da área 

construída entre alto, médio e baixo, conforme a variação desde gramado, piso 
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cimentado, varanda sem cobertura, varanda parcialmente coberta e os acabamentos 

dos cômodos internos (tais como: quartos, salas, cozinha, sanitário, etc.). 

ASPECTOS QUANTITATIVOS: Buscamos a maior quantidade de dados possíveis no 

mercado (com corretores, proprietários, imobiliárias, jornais de circulação local, sites, 

contato com público local, etc.), no curto intervalo de tempo que tivemos para as 

pesquisas dos elementos amostrais, observando as normas vigentes de avaliação 

emanadas pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, para comparação com 

os atributos do bem avaliando, encontrando as amostras com os atributos, conforme 

detalhado nas planilhas. 

ASPECTOS QUALITATIVOS: Na fase de coleta de dados buscamos imóveis os mais 

semelhantes possíveis ao avaliando, identificamos e diversificamos as fontes de 

informação, visando aumentar a confiabilidade dos dados de mercado; verificamos 

que existem imóveis com características próximas ao avaliado, divergindo apenas em: 

tamanho do terreno e da construção, que foi corrigido através de medidas 

matemáticas, padrão de construção, formato e tamanho do terreno, bem como a 

localização em relação ao centro da cidade e de pontos importantes, fatores que 

foram corrigidas através dos argumentos relativos de similaridade e de transposição. 

Também foi possível buscar dados contemporâneos, pois verificamos uma quantidade 

de imóveis residenciais e comerciais suficientes para convencimento em oferta no 

período pesquisado. 

SITUAÇÃO MERCADOLÓGICA: Na coleta de dados de mercado relativo às ofertas; 

buscamos as informações sobre o tempo de exposição do bem no mercado e, no caso 

das transações realizadas, verificamos que existem situações que ocorrem bem 

lentamente, chegando a um ano com divulgação maciça através de anúncios e 

publicidade em corretores e imobiliárias. Verificamos situações em que o vendedor 

e/ou o corretor de imóveis ou imobiliárias4 encontram comprador para o imóvel 

durante poucos meses de anúncios, outras vezes a venda se dá de forma mais lenta, 

mesmo tendo investido bastante e anunciado nas diversas mídias. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO / TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

MÉDIA ENCONTRADA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO. 

A medida de tendência central mais empregada em avaliações imobiliárias é a "Média 

Aritmética Ponderada", através de homogeneização dos elementos amostrais com uso 

da formula que encontra a média, designada como X. 

\xãML 

Onde: 

X = Média aritmética simples de "i" elementos pesquisados e adotados. 

£X|=Numerador = somatório dos elementos já homogeneizados encontrados. 

N=Denominador - número dos elementos efetivamente adotados. 

Dessa forma destacamos os elementos das amostras das planilhas de pesquisa, 

escolhidas aleatoriamente no mercado. Com os dados de pesquisa ainda brutos, 

homogeneizamos e encontramos a média aritmética ponderada em função dos fatores 

influentfantes, ou seja, a soma dos elementos das amostras já homogeneizados 

divididos pelo numero de elementos amostrais. 

Com o rol de amostras definidos e homogeneizados, e após encontrarmos a Média, 

calculamos o Desvio Padrão e o Coeficiente, de Variação para análise dos 

afastamentos dos valores encontrados da posição central pela fórmula estatística: 
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Onde: 

S - é o desvio padrão procurado; 
» 

Xi - são os valores encontrados em cada amostra; 

X - é a média ponderada através das variáveis determinísticas; e 

N ~ é o número de amostras pesquisadas. 

Posteriormente elaboramos a verificação da pertinência do rol das amostras. Por esse 

critério a amostra só será pertinente, se o quociente entre seu desvio padrão e a 

média for inferior ao Coeficiente e Variação - número crítico, indicado em norma. 

Houve facilidade local de se encontrar imóveis similares e com finalidades de ocupação 

variada, gabarito similar, acessibilidade, dentre outros pontos importantes. Dentro da 

região verificou-se que o Item "localização" na região tem sido "trocado" pelo item 

"acesso e estacionamento", ou seja, o comprador quer investir num local que lhe 

proporcione facilidade de acesso de seus clientes, locomoção fácil entre as ruas, o 

imóvel que estiver próximo a estações de ônibus, taxi e outras formas de chegada à 

empresa, além de se ter segurança que também torna outro ponto positivo para a 

comercialização dos imóveis. 
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PLANILHA DE PESQUISA E HOMOGENEIZAÇÃO ESTATÍSTICA 

As pesquisas dos elementos amostrais foram realizadas entre os dias 28 e 04 de 
dezembro de 2014, através de contatos com diversos corretores de imóveis, 
imobiliárias, proprietários, vendedores, sites, jornais, etc., que nos informaram e nos 
levaram aos dados amostrais adiante elencados com seus fatores influenciantes: 
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Após as análises dos valores de pesquisas, colocamos os dados para análise estatística 

em programas especializados e chegamos as seguintes conclusões numéricas de 

valores ponderados em áreas unitárias: 

DADOS E GRÁFICO DE VALORES/PREÇOS: 

Análise estatística dos dados Gráfico dc variação do valor unitário dos Imóveis na área de pesquisa 
valor unftárto tKwnogeki izado s$/m* 
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'Valor unitário 
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Na programação estatística nenhum um elemento amostrai ficou fora da média 
ponderada de mercado local após a análise dos fatores influenciantes, assim foram 
considerados todos os dados amostrais sem outlines, e se obteve um rol pertinente e 
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inserido na população analisada. Os valores por metro quadrado de área que 
demostram as características similares dos elementos pesquisados nos levam ao valor 
unitário por metro quadrado médio final para compra e venda de n a 

região da cidade de Teixeira de Freitas, como o imóvel tem área de £42 mí construída, 
^ m i i n a i i T * 

usando o valor unitário do imóvel encontrado, multiplicado pela sua área construída, 
chegamos a valor para venda de estimado de: 
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R$j727:844^ 

Considerando-se que existe um nível de confiança de 95% determinamos um campo 
de arbítrio de 5% que nos leva a um intervalo possível de valor para negociação entre 
um: 

-Limite superior de + 5% R$ 764.236,62 e; 

-Limite inferior de - 5% + R$ 691.452, 

15. RESULTADO PA AVALIAÇÃO E PATA PE REFERÊNCIA 

CONCLUSÕES 

A avaliação do imóvel foi realizada conforme o mercado local numa data e período 

pontual, onde se verificou que a: localização, formato, dimensões, acessibilidade, 

condições de aproveitamento, características da zona, padrão do logradouro, situação 

e serviços públicos, seu tipo, idade, distribuição dos espaços, fins de utilização, 

qualidade dos materiais empregados no acabamento da edificação e o estado geral de 

conservação são todos bons e aceitáveis para a ocupação comercial e/ou residencial 

com valor em torno de [R$Í730T000,% com data de referência de dez*/2014. 
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Era o que tínhamos que relatar nesse Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica, 

composto de 20 laudas até aqui, todas rubricadas e essa última que vai assinada pelo 

perito engenheiro avaliador da ACPLAN e seu sócio. 

Salvador, 03 de dezembro d 
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Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da DPE/BA 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

Foi celebrado o Contrato S/N°, entre as Defensorias Públicas Estaduais (Contratantes) e a 
Casa da Moeda do Brasil - CMB (Contratada) com a interveniência do Conselho Nacional 
de Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, tendo por objeto a Prestação de Serviço de 
personalização e fornecimento pela Contratada de Conjuntos de Identificação Funcional, 
contendo Carteiras de Identidade, Porta-documento e Distintivos dos integrantes da carreira 
de Defensor Público das Contratantes, sob a supervisão técnica do interveniente, 
observadas as especificações constantes do Anexo II do presente Contrato, e que somente 
poderão ser alteradas mediante acordo, por escrito, entre a CONTRATADA e o 
INTERVENIENTE. Com o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
da sua assinatura em 02/03/2012 ou até a completa consecução da prestação já iniciada, 
no valor total para todas as Defensorias de R$3.194.506,40, equivalentes a 7.169 conjuntos 
de identificação. Cabendo à Defensoria Pública da Bahia o total de 600 conjuntos de 
identificação ao preço unitário de R$445,60 e total de R$267.360,00. Prorrogado em 
29/01/2014, através do Segundo Termo Aditivo, por mais 24 meses, a contar de 
02/03/2014. 

Examinamos os Processos de pagamento efetuados à Casa da Moeda do Brasil - CMB, 
conforme demonstrado a seguir: 

Número 
Processo 

Número do 
Empenho 

Data 
Empenho 

N° do 
Pagamento 

Data do 
Pagto 

Pagto ao 
Credor 

N° 
DANFE 

Data 
DANFE 

Valor 
DANFE 

Atesto 
DANFE 

50020033 
5010100011 
500005307 06/05/15 

5010100011 
500015248 26/05/15 26.587,93 254799 09/03/15 26.587,93 30/03/15 

50051796 
5010100011 
500012052 17/08/15 

5010100011 
500030123 18/08/15 7.155,36 276995 21/07/15 7.155,36 29/07/15 

Total 33.743,29 33.743,29 
Fonte. Processos de Pagamento 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4. 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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Do exame dos processos observamos situações merecedoras de esclarecimentos, 
conforme a seguir: 

I. Entendimento equivocado do saldo do Contrato espelhado no Histórico Contratual 
após o Terceiro Termo Aditivo 

De acordo com o Histórico do Contrato S/N°, firmado com a Casa da Moeda, a Defensoria 
informou na página 09 do Processo de pagamento n° 1224150051796, equivocadamente, 
um saldo atualizado (2a vigência) no valor de R$275.527,83, a seguir demonstrado: 

Item Descrição Valor (R$) 

Histórico 

01 Inicial 267.360,00 

02 1o Termo Aditivo 9.914,73 

03 2o Termo Aditivo 283.164,00 

04 3o Termo Aditivo (Alteração do Contrato Original) 0,00 

05 Total do Contrato 560.438,73 

Pagamentos 

1a Vigência 

06 Saldo (267.360,00 + 9.914,73) 277.274,73 

07 Pagamentos diversos 99.512,80 

08 Saldo da 1a Vigência 177.761,93 

2a Vigência 

09 Saldo (267.360,00 + 5,9108% - reajuste) 283.164,00 

10 Pagamentos diversos 7.636,17 

11 Saldo 2a Vigência 275.527,83 
Fonte: Processo de Pagamento n° 150051796 

Verificamos que as informações acima expostas no Histórico do Contrato e Pagamentos 
realizados não refletem a realidade da dinâmica financeira do referido Contrato, tendo em 
vista a ocorrência dos seguintes equívocos de interpretação: 

a) O valor de R$9.914,73 (item 02) originado do 1o Termo Aditivo que se refere?£e^as 
alterações exclusivamente para as carteiras de identidade funcional da DPMG, portanto, 
modifica o saldo financeiro apenas na cota da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais; 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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b) O valor de R$560.438,73 informado como Total do Contrato (item 05) não procede, uma 
vez que este total foi formado pelo valor original, acrescido do equívoco da letra a) 
(R$9.914,73), e mais, o valor de R$283.164,00, incidindo em novo equívoco por entender 
que o Segundo Termo Aditivo refere-se também ao valor do Contrato. 

O Segundo Termo Aditivo, cujo objeto refere-se tão somente à prorrogação do prazo por 
mais 24 meses para oportunizar a satisfação do quantitativo integral previsto na Cláusula 
Terceira do Contrato original e reajustar o preço em 5,9108%, determina ainda, "incluir na 
cláusula décima quinta, item 15.3. para fim de estabelecer como obrigação de cada parte 
contratante a apresentação, no prazo de 30 dias da assinatura do presente termo, de seu 
cronograma de solicitação de conjuntos de identificação funcional que contemple a 
quantidade mensal a ser requerida, observado o quantitativo a ser satisfeito." 

Acrescente-se ainda, para melhor entendimento, o Parágrafo único da Cláusula Segunda -
Do Valor: "Na hipótese de haver solicitações de conjuntos de identificação funcional 
compreendido entre a data do relatório encaminhado pela Casa da Moeda do Brasil e o 
início da vigência do presente termo que importe em alteração do quantitativo a ser 
satisfeito, tal fato poderá ser objeto de novo aditivo para alteração de valor do presente." 

O entendimento da Defensoria produziu um efeito cascata resultando em valores inexatos 
para os demais itens do quadro anteriormente exposto, principalmente, para o saldo do 
Contrato no valor de R$275.527,83 e, mais, há que se ressaltar que na composição dos 
pagamentos realizados não foi computado o pagamento de R$26.587,93, através do 
Processo de Pagamento n° 1224150J033. 

O Terceiro Termo Aditivo, firmado em Natal/RN, em 12/09/2014, foi publicado no DOE-BA 
de 11/02/2015, a seguir transcrevemos trechos pertinentes ao ponto: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - 0 presente Termo Aditivo, tem por objeto proceder às alterações no 
contrato original conforme as cláusulas a seguir: 
(...) 
1.4 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em diminuir 
em 50% (cinqüenta por cento) a quantidade originária prevista à DPE-BA, e 
acrescentar a mesma quantidade a "Outros Estados e/ou Demandas 
Adicionais", conforme tabela do ANEXO II. 
(...) 
1.14 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam a retificar o 
valor global do contrato, em face dos acréscimos e supressões de conjuntos, 
acima mencionados, para o valor de R$ 1.836.596,64 (um milhão, oitocentos 
e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro 
centavos) a partir de 02/03/2014, conforme os ANEXOS II e III. 
( - ) 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP006/2015 

CLÁUSULA SEGUNDA - QUANTIDADES ADICIONAIS 

As contratantes, o interveníente e a contratada acordam que, caso haja 
interesse pelas Defensorias em solicitar quantidades adicionais de conjunto, 
estes deverão ser subtraídos dos quantitativos definidos como "Outros 
Estados e/ou Demandas Adicionais", e haverá necessidade formalização 
através de Termo Aditivo, com anuência do CONDEGE. 

Ressalte-se que o 3o Termo Aditivo sempre faz referência ao quantitativo dos conjuntos de 
identificação funcional, até mesmo quando menciona a retificação do valor global para 
R$1.836.596,64, o que se confirma no ANEXO II, total da coluna - 2o T. A. REAJUSTE DE 
SALDO CONTRATUAL EM 5,9108% (02/03/14). 

O ANEXO II DO 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N - CASA DA MOEDA X 
DEFENSORIAS X CONDEGE - QUANTITATIVO GERAL, demonstrou a situação financeira 
da Defensoria Pública da Bahia, conforme a seguir: 

Quantidade 
i Originária de 
Conjuntos 

Valor 
Contratado 

Saldo em 
01/03/14 

2o T.A. Reajuste de 
Saldo Contratual em 
5,9108% (02/03/14) 

Último Saldo 
Válido 

3o T.A 
Demanda 
Adicional 

Último Saldo 
+ Ajustes do 
3o T.A* 

600 267.360,00 167.739,20 177.281,12 177.281,12 - 35.699,12* 
Fonte: Anexo II do 3o Teimo Aditivo 

Memória de Cálculo do Anexo II* 

Valor original reajustado 267.360.00 x 5,9108% = 283.164.00 

Valor resultante da redução de 50% do quantitativo (de 600 para 300 conjuntos) 283.164,00 - 50% = 141.582,00 

Saldo do Contrato reduzido do valor equivalente a 300 conjuntos. 177.281,12- 141.582,00= 35.699,12 

O Anexo II, de 12/09/2014, apresentou após ajustes o saldo contratual para a Defensoria 
Pública da Bahia o valor de R$35.699,12. Abatendo-se deste, os pagamentos realizados 
em 2014, R$372,81 e, em 2015, R$33.743,29, o saldo atualizado em 2015 é de 
R$1.583,02. Suficiente apenas, para 03 conjuntos de identificação ou 05 conjuntos de 
identificação (em 2a via) ou ainda, para 41 cédulas de identidade (em 2a via). 

Não foram apresentados à Auditoria novos Termos Aditivos ao Contrato com a Casa da 
Moeda e, como mencionado, na Cláusula Segunda do 3o Termo Aditivo, para qualquer 
alteração no quantitativo, deverá ocorrer através de Termo Aditivo, com a anuência do 
CONDEGE. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4. 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇAO N° RCSP006/2015 

II. Fragilidade na liquidação da despesa ao atestar duas notas fiscais para um único 
pagamento com naturezas de incidência de imposto distintas, uma incide o ICMS e a 
outra o ISS. 

Do exame do Processo de pagamento n° 50020033, constatamos registrado, no FIPLAN, 
na ADH - Autorização de Documentos Hábeis, o DANFE - Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal Eletrônica n° 254799, de 09/03/2015, com o atesto de recebimento em 30/03/2015, 
correspondente à despesa decorrente da execução do Contrato firmado com a Casa da 
Moeda. Contudo, às fls. 11, do mesmo processo de pagamento, encontra-se também 
atestada em 26/05/2015, a NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 7273, datada de 
12/05/2015, ambas no valor de R$26.587,93. Tal situação demonstra fragilidade no controle 
e na liquidação da despesa que permitiu a duplicidade na emissão do documento fiscal 
suporte para a mesma despesa, impedindo a Auditoria de aferir, entre outros aspectos, a 
tempestividade dos fatos referentes ao empenho e pagamento da despesa. 

Atenciosamente, 
ri 

Roberto Costa pa Silva Paranhos 
Auditor Estadual de Controle Externo 
Contato: Tel. 3115-4455 - Cel. 99990-8206 
rcsparanfíos@vahoo.com.br 
rDaranhos@tce.ba.gov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
Nome: (vjC^vrO M r K ) Assinatura: 

Cargo: C o s ^ L ^ ^ j v x q / v Cadastro: Recebido emg6 / ((/ g£©JlJ 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP. 41.745-002 
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instituição essencial a Justiça 
Salvador, 20 de novembro de 2015 

Ao Sr. Roberto Costa da Silva Paranhos, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhor, 

Com a honra de cumprimentá-lo, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° RCSP 006/2015, 

sirvo-me da presente para exibir as seguintes informações, dados e documentos a 

seguir: 

I. "Entendimento equivocado do saldo do Contrato espelhado no Histórico 

Contratual após o Terceiro Termo Aditivo". 

Segue demonstrativo de acompanhamento do saldo do contrato s/n° firmado com a 

Casa da Moeda do Brasil - CMB atualizado. 

I Í 
Defensoria Pública 

BAHIA 

Item Descrição Valor (R$) 

Histórico 

01 Inicial 267.360,00 

02 1° Termo Aditivo 0,00 

03 2o Termo Aditivo 177.653,93 

04 3o Termo Aditivo -141.582.00 

Pagamentos - Ia Vigência 

06 Saldo - Inicial 267.360,00 

07 Pagamentos diversos 99.620,80 

08 Saldo - Final 167.739,20 

Pagamentos - 2a Vigência 

09 Saldo-Inicial 177.653,93 

10 Pagamentos diversos 34.386,10 

11 3a Termo Aditivo -141.582,00 

12 Saldo Final 1.583,02 

í 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

O item 01 compreende o valor original do contrato, equivalente a confecção de 600 

conjuntos de identificação funcional ao valor unitário de R$ 445,60 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta centavos). O item 02 corresponde ao Io Termo 

Aditivo, do qual se destaca: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

LI Alterar as especificações técnicas do projeto inicial relativos à 

personalização das carteiras, descrita no Anexo II, com fulcro no art. 

65, inciso l alínea "a " da Lei Federal de n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, exclusivamente para as carteiras de identidade funcional desta 

DPMG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁTIA 

O valor estimado para este Termo Aditivo é R$ 4.194,84 (quatro mil 

cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para o 

período de sua vigência. (...) 

Assim, não consta no acompanhamento do contrato s/n° o valor de R$ 4.194,84, uma 

vez que este acréscimo é especifico para a DPE/MG e, por isso, nunca foi acrescido ao 

saldo do contrato da DPG/BA. 

O item 03, por sua vez, é referente ao 2o Termo Aditivo, que tem como objeto: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 

original, para oportunizar a satisfação do quantitativo integral previsto 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 
na cláusula terceira do contrato original à exceção daquele pertinente 

a Defensoria Pública do Estado de Goiás, pelo prazo de vinte e quatro 

meses, a contar de 02/03/2014; reajustar o preço dos produtos que 

forem solicitados a partir da vigência deste aditivo pelo percentual de 

5,9108% (...) 

O contrato s/n° possuía antes da assinatura do 2o Termo Aditivo um saldo contratual de 

R$ 167.739,20 (cento e sessenta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e vinte 

centavos). Como o presente Termo Aditivo visa a "satisfação do quantitativo integral 

previsto na cláusula terceira do contrato original", o referido saldo permanece 

incólume para a nova vigência. Sobre este, incide o "percentual de 5,9108 %", 

referente ao reajuste previsto, oportunizando um acréscimo de R$ 9.914,73* (nove mil 

novecentos e quatorze reais setenta e três centavos). O valor em epígrafe fora lançado, 

de forma equivocada, no histórico contratual no lugar do Io Termo Aditivo. 

Memória de Cálculo do 2o Termo Aditivo* 

Saldo anterior à formalização do 2o TA R$ 167.739,20 

Acréscimo referente à aplicação do percentual de 5,9108 % sobre o 

saldo anterior a formalização 
R$9.914,73 

Valor após a formalização do 2o TA R$ 177.653,93. 

O 3o Termo Aditivo, que eqüivale ao item 04 vale-se da supressão de 50% do total 

original de conjuntos. Deste modo, suprimiu do saldo disponível o montante de R$ 

141.582,00 (cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais). Após tais 

ajustes, o contrato s/n° passou a possuir lastro contratual de R$ 35.699,12 (trinta e 

cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos). 

O ANEXO III DO 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N° - CASA DA 

MOEDA X DEFENSORIA X CONDEGE - QUANTITATIVO GERAL, demonstrou 

a situação financeira da Defensoria Pública da Bahia, conforme demonstrado a seguir: 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Quantidade 

Originária de 

Conjuntos 

Valor 

Contratado 

Saldo em 

01/03/2014 

2o TA - Reajuste de 

Saldo Contratual em 

5:9108%(02/03/14) 

Último Saldo 

Válido 

3o TA -

Demanda 

Adicional 

Ultimo Saldo + 

Ajustes do 3o 

TA 

600 267.360,00 167.739,20 177.653,93* 177.281,12 0,00 35.669,12 

•O valor informado na reprodução da referida planilha na Solicitação n° RCSP006/2015 foi 177,281,12, sendo este 

o "Último saldo válido" e não o valor após o 2° TA. 

Desse modo, o valor atual do saldo remanescente do contrato s/n° em epígrafe é R$ 

1.583,02 (hum mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos). Ademais, 

informamos que à necessidade de suplementação do quantitativo contratual será 

encaminhada para a apreciação da Administração Superior da instituição. 

II - "Fragilidade na liquidação da despesa ao atestar duas notas fiscais para um 

único pagamento com naturezas de incidência de impostos distintas, uma incide 

ICMS e a outra ISS". 

O DANFE - documento auxiliar de nota fiscal eletrônica foi emitido pela Casa da 

Moeda, pois este é o documento utilizado para o transporte interestadual de 

mercadorias. No DANFE constam informações sobre a nota fiscal eletrônica, 

destinatário, ambiente de emissão da NFe, o material transportado, o nome da 

transportadora, entre outras. A Diretoria de Finanças entendeu ser necessária a emissão 

de nova NFe de serviços para que fosse efetuado o pagamento. Após a apresentação da 

nota pela empresa, houve um novo atesto e a conclusão do pagamento, utilizando 

como documento para a liquidação a NFe 7273 de 12/05/2015. Em fevereiro de 2015 

foi encaminhado e-mail para a Casa da Moeda informando o empenho 

50101.0001.15.0000129-8, emitido em 10/02/2015 o que demonstra que o empenho 

foi realizado previamente, como estabelece o artigo 60 da lei 4.320/64. Porém, o 

empenho acima não foi utilizado no pagamento pois, com o recebimento da NFe 

verificou-se que o código do credor estava incorreto e procedeu-se o estorno e novo 

empenho. 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial a Justiça 
Com relação a incidência de impostos, a Diretoria de Finanças não realizou nenhum 

tipo de retenção, pois a NFe demostra que a empresa é isenta de pagamento de ICMS e 

como por lei, o serviço prestado pela Casa da Moeda não se encontra nas exceções 

previstas no artigo 3o, incisos I a XXII da Lei complementar n° 116/2013, a NFe de 

serviços da prefeitura do Rio de Janeiro foi paga no valor total. 

Acerca das informações contidas no último tópico, encaminhamos os documentos 

anexos. 

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos a Vossa Excelência, protestos 

de elevada estima e consideração. 

Diretora Geral ii Diretora Geral interina 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Recebido em /11/2015. 

Roberto Costa/da Silva Paranho* 

Auditor-TOE/BA 

5 
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• p DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DA BAHIA 
• m Diretoria Geral 

Defertsoria Publica Diretoria Administrativa 
BAHIA Coordenação de Contratos e Convênios 

Instituição essendal a Justiça 

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Cofitnitndo(a): Casa da Mõcda Brasil - CMB 

CPF/CNPJ: 34.164.319/0001-74 

Gestor: Coordenação de Modernização dc Informática 

Objeto; 
Prestação dc serviços dc personalização e fornecimento pela contratada de Conjuntos de Identificação Funcional dos 

Defensores Públicos. 

| Vigência (Atuai): | 02/03/2014 a 01/03/2016 | } Valor Anual (Previsto) | RS 267.360,00 | 

HISTÓRICO CONTRATUAL 

1" 
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Período | 02/03/2012 a 01/03/2014 | Valor | RS 267.360,00 

50 Ia Termo Aditivo - Alterar as especificações técnicas do projeto inicial relativos à personalização das carteiras 

Período 1 | Valor | RS 9.914,73 

2o Termo Aditivo - Prorrogação do Contraio original por mais 24 (vinte e quatro) meses e aditivo dc 5,91 % 

Período | 02/03/2014 a 01/03/2016 | Valor Contratado: | RS 283.164,00 

3o Termo Aditivo - Alterações do contrato original 

Período I Valor Contratado: | R$ -

TOTAL DO CONTRATO | RS 560.438,73 

PAGAMENTOS REALIZADOS 

l 1 Vig?Rcíi - 02/03/2012 a 01/03/2014 RS 267.360,00 

I a Termo Aditivo - Alterar as especificações do projeto inicial relativos 1 personallzaçio das carteira* RS 9.914,73 

V . Processo Especiflcaç&o Valor 

i 1224130057151 Faturan°000185806 R$ 99.368.80 

2 1224130091570 Fatura n° 00002940 RS 36,00 

3 1224140001839 Fatura n° 00003253 RS 72,00 

4 1224140007018 Fatura n" 00003550 RS 36,00 

TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA Ia VIGÊNCIA RS 99.512.80 

SALDO CONTRATUAL DA 1* VIGÊNCIA RS 177.761,93 

PAGAMENTOS REALIZADOS 

2' Vigência - 02/03/2014 a 01/03/2016 RS 283.164.00 

N\ Processo Especificação Valor 

5 1224140018871 Fatura n° 00003825 RS 108,00 

6 1224140034125 Fatura n° 00004465 RS 334,68 

7 1224140046131 Fatura n° 00005056 RS 38,13 

TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA 2" VIGÊNCIA RS 480.81 

SALDO CONTRATUAL DA 2" VIGÊNCIA RS 282.683,19 

PAGAMENTO A SER LIQUIDADO 

N\ Processo Especificaçio Valor 

8 1224150051796 Nota Fiscal n° 000276995 R$ 7.155,36 

SALDO CONTRATUAL DA 2* VIGÊNCIA RS 275.52733 
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DPGE-AC Acre 80 RS 35.648,00 RS 35.648,00 RS 37.755,03 RS 19.120,64 RS RS 19.120,64 DPGE-AC 

DPGE-AL Alagoas 0 KS RS R$ RS RS INATIVA 

DPGE-AP Amapá 0 RS P.$ RS RS RS *$ IMATIVA 

DPGE-AM Amazonas 0 R5 Ri R$ RS 84.949,20 RS 8,1.949,20- DfGE-AM 

DPGc-CA Bahia 600 RS 257.3 GO,00 KS 367.739,20 RS 177.653,93 R$ 377.2S1.12 RS RS ( 35.699,12 DPGE-BA 

DPGE-CE Ceará 500 RS 222,1100.00 R$ 64.094,40 R$ 67.83 2,80 RS 66.733,10 RS RS 661733; 10 ÍJPGE-CE 

DPGf-OF Distrito Federal 0 RS RS RS RS RS 151.020,80 RS 351.020,30 DPGE-DF 

DPGE-tS Espirito Santo 170 RS 75752.00 RS 14.704,80 RS 35.573,97 15.573,97 RS RS 15.573,97 DPGE-CS 

DPGG-GO Goiás 130 RS 57-322,00 57.92S.00 R$ RS RS IM.WIVA 

DPGE-MA M.iranhjio 130 RS 57.9J3.00 RS 4.577,60 RS 4.SH8,17 RS 133,77 RS 51.913,40 RS 52.042,17 0<'GE-MA 

DPGS-MT Mato Gro^r.o 7.00 RS Er).l 20,00 RS 89.120,00 RS 94.337,70 RS 94.337,70 KS RS 9-i.3S7.70 OPGE-MT 

DP GE-MS Mato Grosso do S'.;t 200 RS 69.120,00 R$ 9.780,80 RS 10,358,92 RS Í.G08,47. RS RS ft.f>03/.2 Di'G5-í.iS 

DPGE-MG Minas Gerais SCO RS 3 56.'* 30,00 R> 356.402,<50 RS 165.fi'17,03 ftS ' 124.SJ 1,99 RS ' RS 124 .S! 1,99 OPGE-MG 

DPGE-PA P.-trá 350 RS 355.550.00 RS 155.960.00 RS . ^ 6 5 0 78,43 RS 155.173,48 . _ . - ,RS 165.178,43 DPGE-PA 

DPGi-PB Paraíba 0 RS fi i> RS RS Rá RS 

DPGZ-PR Paraná 0 RS as RS Fo RS ir: \tiva 
DPGH-PE Pernambuco 500 RS 222.^00.00 P.S 111.400,00 RS 117.SS.1.63 RS RS 117.9254,63 Oi-GE-PE 
DPGc-PI Piauí 150 R$ 6S.S;0,00 RS 6 G.840,00 RS 70.790,/ft RS 27.372,30 RS RS 27.3/2.30 ü;'GE-pi 
DPGE-RJ Rio de Jnnoiro 1012 RS 450.917,20 RS 101-548,00 RS 107.550,30 RS 104.070,45 RS RS 104.070,45 ÜPGE-RI 
dpc;e-rn Rio Grande do No ria RN 0 RS RS RS RS RS .13.877,0) RS 38.H 77,60 D1'GE-RN 

DPCi€-RS Rio Grande do Sul 0 RS RS R$ RS Ir. .ATIVA 
DPGE-RO Rondônia 80 R$ 35.&18,00 R$ 35.648,00 ( R$ 37.7S5.OS RS 6.926,46 hS RS 6.975,46 DIJGE-RO 

DPCiE-RR Roraima 300 RS 40.5SO.OO RS 44360,00 | R$ 47.193,85 RS 28.316,25 RS RS 28.316,25 ÜPGE-RR 
DPGE-SP São Paulo G00 R$ 267.360,00 RS 19368,00 ! R$ 20.512,80 R$ 20.517,80 RS 226.531,20 RS 247.0<*4,00 OPGE-SP 

DPGE-SC Santa Cat.irioa 0 RS RS RS RS 62.296,OR R$ 62.296,08 DPGE-SC 

DPGE-SE Sergipe 350 RS 66.340,00 RS 66.840,00 . 70.790,78 RS 28.7S!!, 12 RS RS 28.7SS.12 DÎ GE-SE 

DPGE-TO Tocantins D 7 RS 43.223,20 RS 1.674,40 R$ 1.773,37 RS 1.773,37 RS RS 1.773,37 DPGE-TO 

[CENTRO c r ASSIS T. JUDICIÁRIA 0 0 DF 320 RS 142.592,00 3$ 142.592,00 R$ 151.020,33 RS 151.020,33 RS RS - : MOMS ALTERADO (DPGE-DF) 

TODAS .. demanda a d i c o n a l ..1000 R$ . .145.600,00 R$;?.v 445.600,00 RS 471.938,52 R$ . 471.938,52 RS ; ; 7G4.S4.Í.32 | RS .168.953,0.1 « « S A L D O DEMANDA AD1CK 

[RÍÍ; íSSSals /S ;^ ! . 

EMISSÃO: 
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FÁBIO ANDRADE SILVA LOPES: 
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ANEXO II) DO 3S TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N - CASA DA MOEDA x DEFENSORIAS x CONDEGE - DEMANDA ADICIONAL UTILIZADA - VISÃO GERAL 

1 H B I 
Sorofo RÍÒÍ NÃF8W «a»*.* A ?®teoNJUNnrósns WÊÊgg^sgÊm 

m&m^Mmm ! SALD OCDNTRATUAfctM ; l l E S l i l l i í 3 VT.A - DEMANDAI I J P p f P l l g ^ 

DPGE-AM Amazonas 0 RS - RS RS - RS RS 84.949.20 RS 84.949,20 DPGE-AM 
DPGÉ-DF Distrito Federal 0 RS - R$ - RS - RS - RS 151.020,80 RS 151.020,80 DPGE-DF 
DPGÉ-MA Mnranhão 130 RS 57528,00 RS 4377,60 RS 4.848,17 RS 128,77 RS 51.913/0 RS 52.042,37 DPGE-MA 
DPGE-RN Rio Grande do Norte 0 RS - RS RS - RS * RS 18.877,60 RS 18.877,60 DPGE-RN 
DPGE-SP São Paulo 600 RS 267.360,00 R$ 39.368,00 R$ 20.512,80 RS 20.512.80 RS 226.531,20 RS 247.044,00 DPGE-SP 
DPGE-SC S.inta Catarina 0 RS - R$ RS - R$ R$ 62.296,08 RS 62.296,08 DPGE-SC 
TODAS; ;^ vi':; , • 

iSV i •' •-•- ' 1 DEMANDA ADlCONAl!';. iooo*4~í 445.600,00 445.600,00 i í- 471.938,52 ! R$íírVi754341.32 RS' 368.953,04 « i iSAÚXJ OEMANDA ADICIONAL 

21 
^È^D j f s rT^ í vc j sv^ 6 

^ F ^ P R Ò PRCÇV 

eí^NJ ÜN tõtf, li ; jcr; RS 471,94 

^«Eft «Vóítv^ [ RS 38,13 

^ ^ ^ è f w ^ - s i ^ l RS ' 

g k ç t KĈ  SOR" ^ Q ü Ã>r ii[>r(í AÍJW. mm 
D P Í T È ^ X ^ ^ ^ 380 RS 84.949,20 

p r ^ Ê - p f j ^ ^ i ^ ; ; ? 320 RS 151.020,80 

DÇífl- M HO «S 51.913,40 

132 iiS 62.296,08 

D RG E-S gl 130 226.531,21) 

ST»'-;-

lÊjàs EgyAÇQEs.íy PÒRTÃ M 
NOVAS DEFENSORIAS - 31? T A : DPC.E-AM; DPGE-RN; DPGE-SC; 

: DPGÇ-SC: OPG^SP^pííC^^b^gÒF;^. :, - ^ - ^ I f í ^ v ' f i 
3-ALTEnAÇÃO*DÊ NOMENCLATURA: DE CENTRO DE AS51ST. JUDICIÁRIA DO DF PARA DEFENSORIA PÚDI.ICA DO DtíTRITO FEDERAI; 

5-REDÍSTWBUIÇÃO DE SALDO 2: 320 CONJUNTOS DE CENTRO DE ASSJST. JUDICIÁRIA DO DF PARA DEMAíiOA ADICIONAL; 
[SfKEOlSTRIBUIÇAO CONSIDERANDO A QUANTIDADE: DE 620 MUtTlPUCADA PEÍOVA1QR:DE'R$.471,94 (VAIOR. VIGENTE DO CONJUNTO HA DATA PE ASSIM ATURA DO 3^T:At) -. ? ; 

E M I S S Ã O : FÁBIO A N D R A D E SILVA LOPES: 

REVISÃO: JORGE LUIZ CORRÊA C A M P O S : 
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TCE/GEPRC 

PG. 417 
WVAOOVl/WU. OUAJn/UCtA. 
iiMnvnnoo! MIS 
«*<©xcn.K>ji.Mr Executivo tffUWc.'*'r-jíwiw fite, DOMA>\ «riSJ 

ISrAPOPAlAHrA 

íqgO-ON 

mmpc i y o x m ^ f 

a 02£3fl0lS. 

PORTARIA IT, 0037/201J/OPT . Conttdotar díUgnado a tervidoi LuQ Ameno «st Sitjo» Pe-
reira, THrta AAwratliiOro, /nitflajti n* 20.140.5424. pue rttpondir pé» uigo e* Ceorc»-
nata Dt. liiitob OAi-4, am fubiIMfJ» • OtuUr C«t«Unl M«la <fo Cwwlhc Femt», ttirt» 
AartnMrim mttta» tT, 17J9Q.I2M. «n rul« de Mita» regutamtntoii no pertodod» 
0t/02ft01 S a 008M01&, 

CORTARIA H*. C03S/2019/OPT. Ccratottat oettgnaft » aor/Mof Rsnawm Mfrantfa «» Oíratr}. 
Parte Técnico de Pcflcii, iwi/leuH n*20.24S.303-0, pira reapondar pelo eargo m Coordcriauor 
0. ilmbo!» 0AÍ4. im (uMthdflo a Uutai Sft/ana Naidinerto doa Santo». Pente T4crtcp «« 
Poflca.mi[rfeíaa,.20J<7.J7W.emfitledi Nrletragtft mamam» no período ae 02/02/2013 
a 21/09/301S. 
Or. EJicn Jeftéwn No»ia da SBva 
Omm Oital-OPT 

Policia Mtfltor da Bahia - PtVl/BA 

0 COMANDANTE-GERAI O A POLÍCIA MILfTAR OA BAHIA, na um die wat alrltnitffica centi-
«II m U( EMMUM n* 7JW01, RESOLVE: 
poíwi» k* OfcmarmntotumwmnoM 
•nanam, * podMo, de o» roo «• Solded» t* Cl»»»», do Quat dt PeMit* Mrntrt», 
KEUE f CAMARÕES OA SILVA, MU 30.a42.u24. com aflito nií«nV» a 09 J:n 15, pafeende 
a taefiarocorthgema da faicrva nto remunerada dcwa Corponfío. noa ía/reoi da »n. i BS, 
(ncl» art. ISO, 111*, 2* 13*. todo» dl Lei Ertafluol n.' 7.S9041, ceftfomte hl:rtn«;ôt» can-
tanti no P. A, rt,*OS041404S397l, 
Penai* n* DP/CAP/CtFRRI/Ree«rva/O0Sfli/2Ol5 
1 «onerar. a pedido, do cargo da Soldado 1* Cuaao. do Gt/«fn> 4« Preçei Pocclata Mnun», 
TMAOO SAlfTOS PALMA, Mal J0.4Ji.0W-l. com alat» tttmfeo a 39 Ou U, patundo a 
impar o eonangam dl raiefra «do remunerada dcaca Corpo/afie, noatennoi do ea 165, hc 
I a art. IW. $ { 1*, 2* • 3*. ledaa d» Lei Eelidual n * T.ftnOl. «nrorno mbrrrtcftít ten-Jnris 
ftOP.A.A.>0SO4MOlMOS& 
Ka ftçdteao da (atam eMo pegoa valo/te IndanMimenie aoa mte/ewado a, cumpre i tua <eu tut-
çle ao erlrto, mediarei a eoiebraçlo da accdo extrajudicial «a renarelmerHa i AúminWriçJo. 
devendo o aau cuwprlnwwto atf eamptovade, aob pa/u da aaoflo dia madld*» Juíkl>)t caD). 
v<ü.AN8£lMO AlVES ÍHANOAO-CalPM Comantemo-Oerai 

SECRETARIA DO TRABALHO, 
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

Pwui«i n* 0 » da 10 di rmnft» da 20iS 

O eeCAET/kffiO DO TRABALHO. EMPREGO. RENDA E ESPORTE, tJb u» do fuM lUAnt-
ÇOlt̂  
RSSOtve 
oaMldl«a<dlll{nidi.co)Ttllino »psrtl>d« 02.03.MlS. itVIA OA SILVA HOfiCES. Coa'ítnaar 
i, timMO OAMC, ptn autottu» MILTON BARBOSA Dü ALMEIDA f IL«0, íimMIo UAi-iA. 
Supeimtndtmi da Eoonafflia SoOdirti. tfasta decretada, rio tutt ouvínd»» i tr.peet,TttM». 
aW ufttrtof d*lfl»rat*a. 
OA01NETE OOfECAETARIO. am lOdi tombe tia 2013. 
AlVAROOOWE» 
«OMlto 

Portariacf OlOdi 10 di hvatattotfa 20iS 

O (ECRETARtO 00 TRABALHO. EMPREGO, REMOA C ESPORTE, MWIfcWM ItrttHü-

REIOlVfi 
eliftn*', a paOde, DOIMlOÍS NEftl ItMA OLIVEIRA eo carp da Ceordanadot IV. ibnwte 
0Al4,d>StipwtnMMlMlad» OaaanWMffiamod» TrabaDto, ditia 9»0«ürU. 
QABitíSifi 00 SECRETARIO.««100* (tvatelto tte 1016. 
ÁLVARO OOME» 
ItoiUlH 

Superintendência dos Desportos do Estada da Bahia - SUDESB 

PORTARIA N* 3&2015.0 Dfrttor Oml de Suportníiftdffitís doaOuponoi do Etttdo da Bahia 
•8in)ES&tme*»Mma(ttttuitõoa.d&aBOfdocoiTicOasrelon*B̂ aM>< CapliutolHaSnca 
Tf 0» RwJMtt!» pcm sekbnçfio tio ConvMsa, «tm a» oSBRtM eetaMUcMaane Oeciâo 

'uiotD'1 ileneoant vi>laoconwanilRO;roceaion* i(«Tt00121?0.*E&0\-
VE: píoifojw "tu cites" pot mala 80 (oüaniai doa, n Vl{jr;b eo MíiMbnía n* 02f12. íllatnado 
com o MuMciple «a Autalno U«l-Ô». ficando e prazo e-wrttiodoo it( l(vOSSo 15 
SiHaaor. tOdtltvtrcio d:ÍOIS.EnsiWunttOovfodo,OUctorG««i 

PORTARIA tT. OJTna-ODbrtwOtraTda SupartRItnUfltll do* P<«pe(!?i do Et Ia d ú 4p 
no «eo da ma aoWfOaa, RCOOLVE: Olipenaar.« podido AKIA CAROLINA SANTo£ PJ.1EW-
TEl. « cargo Ct pwtmerto Itmporítio de Asxmoi Tícnito. eifffcsü 0A3 • fa D!t::ii) 
Ootai dana SuperinanstAnete. 

SaKndoi. 10 de Itvcrelro de 201$. Eüm Nunei Oourade. OttlOfCcisl. 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIAN*004/201S. OE 10 OÊ FEVEREIRO OE 2019. 
0 5UDDCFCNS03 PÚBUCO GERAL 00 ESTADO OA BAHIA, 00 utó dí suisalfisu^oscoc. 
IckUi pela an. 32. IníiM XUILCMart. I6S. da L«< CempKfncmOT Ealaduil a* 2a?00fl,del«. 
Qidaa pof ntlc da Poitaiti 190/2013. a A iritla do con*1»n<» no pr«eN0 Aflm íbsvíívo f 
12241S0007M9, RESOLVE deferir, a ptdido. i iRcraçée di fírtai da Dnfirtior PiUUeo Aí̂ X 
RAPOSO 003 CANTOS.de 3i'0Î 015 a l-WVM1S.pa« buttiode TOOa/JOfí «íS^Olí. 
$»t*o<or, 10 de Itverelro di 2016. 
RENATO AMARAL EUAS 
8vtx>iftft»w PúttJoo otni 

PORTARIA tT 09U011 OE 10 OÊ FEVEREIRO OE 2015. 
O SUBOEFENSOft PffSUCO OBRAI 00 ESTA00 OA QAH1A. na uto de u-ai 
centgridB» pito nrt. 31, Indae Xlln. t/ç ai, 103, de Lei Complementai e*t>Ouor n* 
dtltgedai por mrto dl Ponitla n* 150/2013, a A ylata do eenetame rto Prgc««« Aoinrf:u»k-
ve n» 13I41SO007S0S. RESOLVE doMítr, a podido, e de l4dao <lo Oohxssr PdhD» 
UOÍWROOAIVEB OS TOLEDO, de 23/02/2013 a 14TOVZ0I5. pi ti Mfiio (fa W/DVÍDiO t 
2ti0M01S. 
Sjh-jî ei. 10 do (everebo de 2015. 
RENATO AMARALEUAS 
Stmcrtftcer PúWKe Girat 

POR TARIA N* 000/201$. OE 10 0& F&VEACiRO OE 20l&. 
A OEFEKSOftA PÚBLICA ôfiftAl. 00 ESTAOO OA SAHiA. ao uio de Mo» elribufctoe k>$ií>, 
1tn33«mvti1» Hd)ipos1(Aeidoa artlgoi 32, XXIII, 136 e 1360» LC E>1iutuntn>30CC3Sl«apaa 
diR>eie(lodoConae[M Suportaria Oataniofia Púoncara lia-1 SetMl0£x1tK0tdini'ii.ranitin> 
da no dia 0$ da fmretro da 3010» ooaMo ain qva o Orgia Coiaguo», pm mntorM. cewnfitMj 
o ptatftuto da opfSo, RESOLVB, pubdstr a Rato doa Oofeneotoe POUfco* profliovtdu» I 

«www f IH-H' 
wMiMiaiM troreanhm 
C**H tT t̂íiWt ire>»Mv« (vorefCi-tr. 

for—a** ii e.hi 
vnMiO iMn 10/kMn PCPíTt*») 
WwuciZrM rcreifrtieawcra l'Of<»Ai>lf» 
íjvi * Pu» ira rspa>raH*wtto y.TP fnAflrj» 

I 
Zi 

EEEl 
Sahrailot, am 10 da fmrtrifte de 20IS. 
vn6iii üeRrta Bandiira 
OtfínujM Pübnca Oerai 

POR TARIA H* 097/20IS, da 10 da tlveieiro « 2013. 
O SUO DEFENSOR PÚOUCO GERAL, no voo de aiH» etr&rtrî e» dettgedic pof <r.elo da ton 
lirli n> 1507013, RESOLVE dailjnif o Oeranae/ PODD» IEONAROO COUTO SALL-S oan 
«urcar a autMTRutfio aittgmltlca, «ai oadtir «xoopdgnaL{unio ao OP du Tthccirj títF-fios. 
no partoío da OttOV2M8 a 04/00/3019, nnoaĝndo aeut iltUo». 
SaMder. 10da t*«ar*)r»d* 2019. 
REMATO AlitARAL EUAS 
SuMitinKr Púbn» Oeral 

RESUMO OO TERMO OE RECONHECIMENTO OE OéSlTO. (NOEUiZAÇAO E QUitAChi CE 
CRÉDITOS PESSOAH91CA, 
PROCESSO OPE N*. 12241*0007213. OBJETO: ReomColu de detjwjaa tom <Mrli. tl;TE-
RISSAOO; ROM04ON AVMGW pos ÇAHTOS, VAL.OR; nç 59̂ 0{drxituenu <r rfoll feí<? * 
«LiíittM* ceniaroij. SASS LCOAL: Ordem d* aeivtco PQE n" 01 tî OIO < Oacrgle n*. tDI-Adi 
08/07/91, 

riSU.MO CO TERCEIRO TERMO AOlTtVOAO CONTRATO BM* ElfTREAOPE E A CASA DA 
MOEDA 00 BRASA. 
CONTRATANTE: Oafeftaorta PúbUea do EMOdO dl BáMe. COHTRATAOA: Caie da Uetffl da-
Oraan OOJCTO: O preMftle Toimo AtfKtve tom por ofcjelo procedei eflerô ee ao OoM*aie ort 
JWL 



IflkTCE 
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PG. 416 

SOLICITAÇÃO N° RCSP008/2015 

Salvador, 13 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

Contrato S/N°, entre as Defensorias Públicas Estaduais (Contratantes) e a Casa da Moeda 
do Brasil - CMB (Contratada) com a interveniência do Conselho Nacional de Defensores 
Públicos Gerais - CONDEGE. 

Apresentar os controles pertinentes à solicitação, recebimento e distribuição (entrega ao 
Defensor Público) dos Conjuntos de Identificação Funcional, contendo Carteiras de 
Identidade, Porta-documento e Distintivos dos integrantes da carreira de Defensor Público, 
relacionando as quantidades, também em 2a via, objeto do Contrato em referência. 

Atenciosamente, 

Diretor Geral da DPE/BA 

Roberto 3aranhos 
Auditor í ole Externo 
Contato: lei. 3110-4400 - uel. 99990-8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 
rparanhos@tce.ba.QQv.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
Nome: ^ j ^ s j g G o o C f r l ^ O P Ç - O Assinatura: 

Cargo: Ç g n < 1 Cadastro: Recebido em: 13 / j ( / Ç 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 

mailto:rcsparanhos@vahoo.com.br
mailto:rparanhos@tce.ba.QQv.br


TCE/GEPRC 

PG. 419 
Defensoria Pública 

BAHIA 
instituição essencial à Justiça 

Salvador, 19 de novembro de 2015 

Ao Sr. Roberto Costa da Silva Paranhos, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhor, 

Com a honra de cumprimentá-lo. em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° RCSP 008/2015, 

apresentamos a cópia dos autos do processo 1224150087936, no qual constam as 

informações atinentes ao controle, recebimento e distribuição dos Conjuntos de 

Identificação Funcional emitidos em nome dos Defensores Públicos. 

Diretoria Geral / Defensoria. 

Recebi do pííi^y^pAe novembro de 2015. 

Roberto Costa dá Silva Paranhos 

Tribunal de Comas do Estado da Bahia 
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DEFENSORIA PUBLICA 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

ORGAO/ENT1DADE DE ORIGEM: 
DPE 

UNIDADE: 
CMO 

INTERESSADO: 
CASA DA MOEDA DO BRASIL 

ASSUNTO: 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

| TRAMITAÇÃO i ! ; ; , ^ ; . •• im-
•• ••• ' 

Unidade Data 

i i 

Rubrica unidade Data 

i i 

Rubrica 

i i i i 

i i i i 

i i 1 1 



Defènsoria Pública 42' 
BAHIA 

Inst i tuição essencial ft Justiça 

C O M U N I C A Ç A O I N T E R N A 

C.I. 124/2015 Info-DP 

De: Thales José Costa de Almeida Setor: Coordenação de Modernização 
e Informática 

Para: Sr. Paulo Nunes Setor: Diretoria Geral. 

Data: 16/11/2015 

Prezado Diretor, 

Seguem as informações referente a Solicitação n° RCSP008/2015, 6a 

Coordenadoria de Controle Externo, Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. 

Os Defensores foram notificados através de correspondência 
eletrônica, encaminhada pelo Gabinete Geral e Diretoria Geral. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Thales José Costa de Almeida 
Coordenador de Modernização e Informática 

C 0 C = I M 4 1 S 0 0 . 7 M 6 

D A T A / £ / / j / 2 0 I S 
A S S : ^ h o r a 
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SOSJCSTAÇÃO U° RCSP008 /2015 

Salvador, 13 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Gera! da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possivel, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

Contrato S/N°, entre as Defensorias Públicas Estaduais (Contratantes) e a Casa da Moeda 
do Brasil - CMB (Contratada) com a interveniência do Conselho Nacional de Defensores 
Públicos Gerais - CONDEGE. 

Apresentar os controles pertinentes â solicitação, recebimento e distribuição (entrega ao 
Defensor Público) dos Conjuntos de Identificação Funcional, contendo Carteiras de 
Identidade, Porta-documento e Distintivos dos integrantes da carreira de Defensor Público, 
relacionando as quantidades, também em 2a via, bbjeto do Contrato em referência. 

Atenciosamente, 

Roberto C 
Auditor Estadual dé Controle Externo 
Conlato: Tei. 3115 -4455 - Cel. 99990 -8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 

rDaranhos@tce.ba.aov.br 

Diretor Geral da DPE/BA 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
! Nome: 

•Cargo: Cadastro: 

Assinatura: 

Recebido em: / / i 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 

mailto:rcsparanhos@vahoo.com.br
mailto:rDaranhos@tce.ba.aov.br


DPE 

216.719.905-67 MARIA CÉLIA NERY P ADI LHA BA 17/04/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

988.243.845-87 AFONSO FERREIRA NETO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

677.269.175-04 ALDO SANORO TANAJURA SAMPAIO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

952.928.295-87 ALEX RAPOSO DOS SANTOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

966.799.725-15 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

073.804.705-82 AUGE ABREU RAMOS CASTRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

197.275.128-01 ANDERSON GRECCH1 BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

824.347.275-49 ANDRÉ MAIA DE CARVALHO MARTINS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

455.083.485-49 ANDRÉA TOURINHO PACHECO DE MIRANDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

578.803.875-B7 ANGÉLICA COELHO DE OUVEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

082.902.705-00 ANTONIO RAUL BORGES PALMEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

094J80.955-15 ARMANDO FAUAZE NOVAES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

806.345.675-00 ALAN ROQUE SOUZA DE ARAÚJO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

186.372.725-68 ANA MARIA NEVES PAVIE CARDOSO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

672.932.985-87 ANDRÉ GOES SILVA PEREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

669.586.793-34 AMABEL CRYSTHINA MESQUITA MOTA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

262.685.315-15 ASTOLFO SANTOS SIMÕES DE CARVALHO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

801.784.055-15 BI ANCA RIBEIRO SAMPAIO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

901.885,435-20 BRUNO DE MEIRELES GUERRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

069.812.857-54 BETHANIA FERREIRA DE SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

120.545.505-15 BERENICE MARIA UMA CARVALHO MENEZES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

792.624.065-68 CAMILA ANGÉLICA CANARIO DE SA TEIXEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

780.538.975-68 CAMILA MARIA GOES DE SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

330.331.535-34 CARLA GUENEM DA FONSECA MAGALHAES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

121.321.795-49 CARLOS VASCONCELOS MAÍA FILHO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

781.242.555-04 CAROLINA DE ARAÚJO SANTOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

649.292.565-34 CÉSAR ULISSES OLIVEIRA MONTEIRO DA COSTA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

947,168.845-04 CLAUDIA REGINA FERRAZ DE SOUZA BISPO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

122.758,595-00 CARMELLA MARIA TROCOU BARREIRA DE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

487.394.055-91 CRIST1ANA MARIA FALCAO DE MESQUITA BRITO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

917.463.535-20 CRISTIANE DA SILVA BARRETO NOGUEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

597.768.035-04 CLERISTON CAVALCANTE DE MACEDO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

162.106,895-15 CLECIA SOUZA MOURA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

856.224.605-06 CLÁUDIO PIANSKY MASCARENHAS GUTTEMBERG BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

836.583.945-87 DANIEL N1CORY DO PRADO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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417.433.345*91 DELIENE MARTINS DE CARVALHO BA 22710/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

807.702.665-68 DONILA RIBEIRO GONZALEZ DE SA FONSECA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

008.297.195-12 ELAINA BORGES DE SOUSA ROSAS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

149.080.918-03 EDUARDO CAMILL BRAUN CARREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

052.031.867-66 EDUARDO FELDHAUS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

251.309.048-93 EDUARDO STOPPA CORREIA DANTAS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

647.825.145-49 EU ANA DE SOUZA BATISTA CAVALCANTE REIS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

270.858.215-15 ELIZETE REIS DOS SANTOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

118.190.495-15 ERICO NOVAIS PENNA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

775.877.665-53 FABIANA ALMEIDA MIRANDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

619.252.685-00 FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

815.957.515-72 FAB1ANO CHOI BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

622.293.204-59 FABIOLA MARGHERITA PACHECO DE MENEZES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

634.710.305-49 EVA DOS SANTOS RODRIGUES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

130.678.345-34 EVA FERREIRA DA SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

584.212.975-20 GIANNA GERBASI SAMPAIO ALMEIDA DE MORAIS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

338.854.275-91 GUJOMAR SILVA FAUAZE NOVAES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

310.957.728-30 GUSTAVO VIEIRA SOARES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

684.514.075-87 GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

411.701.805» 15 G)L BRAGA DE CASTRO SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

732.744.615-04 HOMERO CARNEIRO TEIXEIRA LIMA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

821.947.693-15 IEDA MACIEL GUIMARAES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

997.300.305-53 IRACEMA ERICA RIBEIRO OLIVEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

567.035,545-87 ISABEL CRISTINA SOUZA NEVES ALMEIDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

543.207.635-72 ISABELA GUEDES MOREIRA DA SILVA BA 22/1 C/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

075.439.645-20 ISAURA EULINA NEGROMONTE NASCIMENTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

598.998.755-20 JANAINA CAN ARI O CARVALHO FERREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

144.008.635-49 JÂNIO CÂNDIDO SIMÕES NERI BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

803.952.285-49 JOANA LOPES DE PINHEIRO MONACO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

810.608.745-04 JOÃO CARLOS GAVAZZA MARTINS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

954.498.845-91 JOÃO RICARDO ALCANTARA CAMPOS BA 22/10/2013 KIT . EMISSÃO ENVIADA 

279.466.579-00 JOAQUIM LUZ MOREIRA 8A 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

165.222.225-15 JOSE BRITO MIRANDA DE SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

315.426.385-34 JOSÉ JORGE DE UMA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

157.015.815-00 JOSE MANOEL BLOISE FALCON BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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515.385.715-87 JOSE RAIMUNDO PASSOS CAMPOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

269.345.518-28 JOSE RENATO BERNARDES DA COSTA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

815.984.755-68 JUAREZ ANGELIN MARTINS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

939.014.885-53 JULIANA COELHO DA SILVEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

000.008.975-31 KAUANY GONZAGA DE SANTANA RIBEIRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

793.259.125-20 LAtSSA SOUZA DE ARAÚJO ROCHA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

310.810.295-87 LAURA FABIOLA AMARAL FAGURY BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

110.675.515-49 LAURO CLAUDINO CHAVES AZEVEDO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

052.530.757-55 LEONARDO ALVES DE TOLEDO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

816.206.755-87 LIANA SANTOS CONCEIÇÃO LEÃO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

433.652.655-68 LILIANA SENA CAVALCANTE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

978.162.805-72 LUC1ANO MOREIRA DÊ TASSIS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

804.923.475-49 LUDIO RODRIGUES BONFIM BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

389.458.005-49 MARCELO BORGES DE FREITAS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

186.898.335-87 ALDA MONTEIRO GONÇALVES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

030.663.555-00 JOSE OLIVEIRA COSTA FILHO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

374.682,945-34 LILIANE MIRANDA DO AMARAL BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

655.581.705-49 JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

679.003.805-15 LARISSA GUANAES MINEIRO DE MACEDO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

293.615.508-88 PRISC1LLA BERTO SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

808.376.625-91 MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

Bi5.336.595-91 RAFSON SARAIVA XIMENES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

411.862.145-20 RICARDO CLÁUDIO CARIU.0 SA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

928.720.263-04 ROBERTA CHAVES BRAGA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

768.498.105-04 ROBSON VIEIRA SANTOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

644,333.825-15 ROSANE DE MELO ASSUNCAO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

196.647.105-04 RITA DE CASSIA MOURE ORGE LIMA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

441.685.435-87 ROSANE DOS SANTOS TEIXEIRA GARCIA ROSA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

127.768.405-78 ROSEN1LDE DE ANDRADE SERAPIAO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

417.305.425-49 SANDRA REGINA SILVA MELO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

173.137.165-91 SANDRA RISERIO FALCAO MATOS TAVARES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

691.726.255-20 SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

004.987.315-61 SUELLEN PAIXAO LORDELO BURY BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

456.385.195-72 TANDICK RESENDE DE MORAES JÚNIOR BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

809.131.305-59 TATIANE FRANKUN FERRAZ QUEIROZ BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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001.447.875-71 VIRDAUO DE SEN NA NETO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

801.495.455-68 USSIEL ELIONAI DANTAS XAVIER FILHO BA 22/10/2013 KIT 

130.157.535-68 VALDEMIR NOVAIS PINA BA 22/10/2013 KIT 

EMISSÃO 

EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

646.044,905-00 ARIANA DE SOUSA SILVA WANDERLEY BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

947.395.285-68 JEANE MEIRA BRAGA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

033.651.585-53 BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

765.882.275-68 MAIRA SOUZA CALMON DE PASSOS BARROS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

934.730.285-66 VERÔNICA DE ANDRADE NASCIMENTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

991.186.105-87 VINÍCIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

212.171.815-04 WALMARY DIAS PIMENTEL BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

792.897.705-20 WESCLEI AMICES MARQUES PEDREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

674,966.015-00 XENIA MERCEDES LEITE ARAÚJO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

000.607.811-73 WESLEY SODRE ALVES DE OUVEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

029.016,345-59 DIOGO DA MOTA SANTOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

020.473.085-69 LUIZ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

016.660.635-92 HEUO SOARES JÚNIOR BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

778.072.195-72 LORENA DA SILVA PEREIRA BARRETO BA 22/10/2013 KIT 

006.223.555-97 PEDRO DE SOUZA FIALHO BA 22/10/2013 

921.926.375-00 MÁRCIO MARCILIO DE ECA SANTOS BA 22/10/2013 

KIT 

KIT 

ENVIADA 

ENVIADA 

EMISSÃO ENVIADA 

EMISSÃO 

EMISSÃO ENVIAOA 

492.022.605-59 MÁRCIO RAMILTON SANTOS REQUIAO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

286.370.705-15 MARCOS ANTONlO PITHON NASCIMENTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

797.214.865-15 MARCOS FONSECA MEIRELES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

501.010.305-2S MARCUS VINÍCIUS LOPES DE ALMEIDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

124.768.975-15 MARIA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA TAVARES BA 22/10/2013 KIT 

218.218.283-72 MARIA BETANIA RIBEIRO FERREIRA BA 22/10/2013 KIT 

EMISSÃO 

EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

292.960.135-34 SÔNIA MARIA DE CARVALHO SANTANA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

152.429.515-91 MARIA TEREZA SALLES MESSEDER BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

793.375.625-53 MARIANA SALGADO TOURINHO ROSA 

010,449.604-50 MARTA DE OLIVEIRA TORRES 

BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

014.375.095-09 MATHEUS GOES SANTOS BA 22/10/2013 KIT 

264.972.238-00 MAURÍCIO GARCIA SAPORITO BA 22/10/2013 

634.010.675-91 MAURÍCIO MARTINS MOIT1NHO BA 22/10/2013 

KIT 

KIT 

EMISSÃO 

EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 

EMISSÃO ENVIAOA 

005.838.515-09 MEU NA DANTAS PRATES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

974.055.825-91 MELISA FLORINA LIMA TEIXEIRA BA 22/10/2013 

065.589.335-00 MILTON RIBEIRO DOS ANJOS BA 22/10/2013 

KIT 

KIT 

EMISSÃO 

EMISSÃO 

ENVIADA 

ENVIADA 
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080.065.655-20 MONIGA CHRISTIANNE SOARES DE OLIVEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

631.474.245-53 MONICA DE PAULA OLIVEIRA PIRES DE ARAGAO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

793.597.105-63 NELSON ALVES CORTES NETO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

246.459.825-91 NELSON ALVES DE SANTANNA FILHO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

001.730.065-74 OUVIA DE PAULA SANTOS FONSECA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

786.301.345-34 PAULA PEREIRA DE ALMEIDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

852.350.088-04 PEDRO JOAQUIM MACHADO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

952.847.705-44 PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

506.196.755-00 CYNARA PEIXOTO FERNANDES ISENSEE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

175.140.885-04 JOSE CORREIA DE AGUIAR NETO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

081.278.537-12 RENATA VIDAL ROMERO PARDO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

809.122.575-04 ROBSON FREITAS DE MOURA JÚNIOR BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

455.068.505-06 MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE NOVAES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

688.808.985-15 HELAINE MOURA PIMENTEL DE ALMEIDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

797.626.975-53 GABRIELA BITTENCOURT FANECA TRIGUEIRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

583.538.525-00 WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE ANDRADE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

281.522.715-00 CRISTINA ULM FERREIRA ARAÚJO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

516.114.495-53 ALEXANDRA SOARES DA SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

812.390.335-91 TATIANE KALAIDJIAN DE SA BARRETO COSTA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

647.484.215-68 JOSELINE MARIA MOTA BARRETTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

008.704.645-82 RODRIGO FERREIRA LIMA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

014.545.695-14 RODRIGO ASSIS ALVES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

822.462.115-49 RODRIGO SILVA GOUVEIA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

812.380.025*87 MARIANA ARAÚJO SAMPAIO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

132.138.655-91 MARIA AUXILIADORA SANTANA BISPO TEIXEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

878.165.125-20 SORAIA RAMOS LIMA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

296.389.765-00 MARTA CRISTINA NUNES ALMEIDA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

920.014.085-87 ANALEIDE LEITE DÊ OLIVEIRA ACCIOLY BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

083.151.595-34 DIVAN1 QUEIROZ ALVES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

061.244.064-89 RAMON RONDINELLY PEREIRA DUTRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

797.267.475-20 LA)SE DE CARVALHO LEITE MALTEZ BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

865.897.685-87 GEORGE SANTOS ARAÚJO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

819.732.845-53 MARCUS CAVALCANTI SAMPAIO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

801.140.595-00 MARCELO SANTANA ROCHA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

195.168.785-04 TEREZA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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107.375.455-34 MARIANGELA DA SILVA LEMOS BA 22/10/2013 K I T EMISSÃO ENVIADA 

098.587.411-20 MARCO AURÉLIO CAMPOS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

004.662.745-53 HILDEBRANDO DE ARAÚJO SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

001.427.435-34 JOÃO DE MELO CRUZ BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

016.357.005-78 JOSEPH ORLANDO BONELLI RAPOLD BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

793.172.785-15 VIVIANE LUCHINI LEITE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

000.549.725-66 TATÍANE CHAGAS ALVES BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

02B.774.724-77 WAGNER DE ALMEIDA PINTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

946.136.995-68 VINÍCIUS RIBEIRO FREIRE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

005.134.235-91 ANTONIO NAVARRO SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

030.377.705-20 GENALDO LEMOS DO COUTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

125.732.995-20 MARIA DO CARMO SANTANA MARCELINO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

017.576.595-28 MARIA TERESA CARNEIRO SANTOS CINTRA ZARIF BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

071.654.864-02 RAYANA CARNEIRO CAVALCANTE BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

904.910.845-87 AURELINO JOSE PEREIRA NETTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

065.923.564-13 ANDRÉ LIMA CERQUEIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

110.019.505-00 WALMARIA FERNANDES SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

152.231.325-72 JOSEN1LDA ALVES FERREIRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

430.699.323-04 JOSE VALDIR DA COSTA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

000.706.455-15 DEOCLIDES BARRETTO DE ARAÚJO NETTO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

998.444.435-04 PEDRO PAULO CASAL! BAHIA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

668.632.365-91 IASNAIA SILVA RIBEIRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

077.976.995-34 MARIA DE FATIMA GOES SALGADO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

014.099.545-52 DANILO DIAMANTINO GOMES DA SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

10B.818.707-22 NATHALIA PIRES CARNEIRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

001.296.093-40 TAISE LOPES DE MOURA SILVA DUTRA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

984.077.405-00 YANA DE ARAÚJO MELO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

607.901.722-91 IZABEL DO CARMO DE JESUS MARTINS BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

827.539.895-91 ITANNA ASSIS DE SOUZA PELEGRINI BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

987.560.805-97 FAB1ANNE DE OLIVEIRA SOUZA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

B30.687.755-15 BRUNO MOURA DE CASTRO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

089.413.005-68 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

044.056.255-49 HELIA MARIA AMORIM SANTOS BARBOSA BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 

016.025.275-04 JAIRO ROSAS DOS SANTOS BA 22/10/2013 KíT EMISSÃO ENVIADA 

414.612,825-00 ROGÉRIO CEZIMBRA DE PINHO FILHO BA 22/10/2013 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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545.953.205-15 ANTONIO CAVALCANTI DA ROCHA REIS FILHO BA 28/11/2013 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

603.414.465-72 ROBERTA MAFRA BA 19/12/2013 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

793.216.905-49 PATRICK RIBEIRO ALCÂNTARA TEIXEIRA BA 19/12/2013 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

022.668.745-78 BARBARA RIBEIRO MENDES MASCARENHAS BA 15/01/2014 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

496.891.778-34 AUNA MARIA GOMES FE 1 TOSA BA 10/02/2014 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

696.914J285-04 JOSE GANEM NETO BA 10/02/2014 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

822.457.115-72 DANIELA MARIA MARQUES AZEVEDO BA 10/02/2014 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

798.081.665-04 GISELE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA ARGOLO BA 29/04/2014 KIT SEGUNDA VIA ENVIADA 

329.171.836-02 FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS GUIMARÃES DE BA 21/05/2014 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

664.626.875-68 ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS BA 04/03/2015 KIT SEGUNDA VIA ENVIADA 

057.182.456-06 TATIANA CÂMARA ASSIS VELHO DA CUNHA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

009.7B4.374-11 LUCAS MARQUES LUZ DA RESURREIÇÂO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

954.748,035-91 BERTA MODESTO FERNANDES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

067.174.876-90 MATHEUS ROCHA ALMEIDA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

016.565.475-97 FEÜPE SILVA NOYA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

793.384.455-34 SILVANA ABREU SAMPAIO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

097.358.987-64 AND REZA PRISCILA PEREIRA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

211.525.945-91 LEDA CONCEIÇÃO NEVES DIAS BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

012.442.545-33 CAMILA BERENGUER SANTANA BA 04/03/2015 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

824.113.795-87 GERSON ARAGAO SILVA FIGUEIREDO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

047.349.704-24 RICARDO COELHO NERY DA FONSECA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

854.964.802-72 ISIS VASCONCELLOS GUIMARÃES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

007.238.165-57 JOSÉ JAIME DE ANDRADE NETO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

013.476.185-54 LARISSA NASCIMENTO PORTUGAL BA 04703/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

823.174.105-49 ADRIANA GOMES LARANJEIRA PtMENTEL BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

816.25B.635-00 DANIEL SOEIRO FREITAS BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

913.756.495-15 GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

010.734.505-62 MURILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

865.911.187-72 THAISSA POYARES MACHADO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

631,413.025-53 MA1A GELMAN AMARAL BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

937.737.815-04 TÂMARA CIBELE NASCIMENTO D6 CASTRO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

014.245.865-18 MARIA JULIANA DE AZEREDO COUTINHO ARAÚJO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

677.802.885-87 CARLA ALONSO BARREIRO NÜfiEZ BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

824.522.025-68 LEI LA NASCIMENTO PORTUGAL BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

025.428.525-29 MILCA NAATE ANDRADE ARAÚJO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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tce/ghprc 
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V'BA:- Total 

292 292 

Total status 292 292 TCE/GEFRC 

PG. 43Ü 



GEDOC - Gerenciador de Emissão de Documentos TCE/GEP,<C 

• • ^ • • H I I B 

Relação de Solicitações de Produto 

CPF Nome UF Data Tipo Natureza Status 

010.702.675-12 DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEODE BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

001.656.175-94 TARCÍSIO TELES FONSECA DE MACÊDO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

007.933.694-95 PAULA EMANUELLA DE FREITAS NUNES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

812.129.845-87 6VÊLINE PEREIRA ROCHA PORTELA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

807.031.195-91 ADRIANA ALMEIDA ALBERGARIA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

618.884.193-34 MARTHA LISIANE AGUIAR CAVALCANTE BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

015.616.335-77 LUANA BACRY LUNA PARADIS BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

316.031.648-39 DANIELLE FONSECA COSTA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

011.471.655-21 NAYANA DE ALMEIDA GONÇALVES GAVAZZA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

019.228.645-52 FERNANDA GONÇALVES DOURADO DE OLIVEIRA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

010.056.290-64 FLÃVIA AMARO DA SILVEIRA DUVAL BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

079.492.877-30 CARINA GÓES DA SILVA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

934.570.815-49 LEONARDO COUTO SALLES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

874.733.136-49 EMERSON HALSEY SOARES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

104.495.665-87 HAMILTON GOMES DE ALMEIDA FILHO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

835.128.025-91 ADRIANA MONTAL TANAJURA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

013.208.635-23 ALINE ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

586.024.885-72 WALTER NUNES FONSECA JÚNIOR BA 04/03/2015 KIT SEGUNDA VIA ENVIADA 

826,609.135-87 ALDEN1SE FERREIRA DOS SANTOS BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

B23.388.255-00 DAIANE FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

797.248.175-04 RAlSSA LOUZADA LOPES RIOS BARRETO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIAOA 

783.483.235-20 CAMILE UZANDRA MORAIS DE SANTANA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

824.603.965-20 PALOMA PINA REBOUÇAS AYRES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

198.117.788-41 RENATO AMARAL ELIAS BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

036.956.627-00 ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA TEIXEIRA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

911.132.025-72 LUCAS SILVA MELO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

194.655.303-44 MANUEL PORTELA JÚNIOR 8A 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

021.205.404-03 FLAVIA SÉRGIO DE ANDRADE APOLONIO BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

025.476.135-65 DIANA FURTADO CALDAS GONÇALVES BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

822.305,285-72 MARINA RAMOS FERREIRA PIMENTA BA 04/03/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

822.626.885-15 BIANCA BARBARA MALANDRA CARNEIRO BRITTO BA 16/07/2015 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

940.004.095-49 BIANCA DA SILVA ALVES BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

508.149.825-49 NÍVEA CASTELO BRANCO FAHIEL BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

606.187.365-49 ANA VIRGÍNIA FERNANDES ROCHA BA 16/07/2015 CARTEIRA REIMPRESSÃO ENVIADA 

026.076.485-05 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA VIANA DE CASTRO BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 
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GEDOC - Gerenciador de Emissão de Documentos 

Relação de Solicitações de Produto 
TCE/GEPKC 

PG. 432 

CPF 
792787.875- 15 

Nome UF Data Tipo Natureza Status CPF 
792787.875- 15 FIÁVIA DE MENEZES TELES ARAÚJO BA 16/07/2015 KIT ÉMÍSSXÕ ENVIADA 

103.633.987-11 HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

008.190.055-41 FRANÇOISE FRAZAO CAILLEAUX BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

901.398.015-53 MÊRCIA PATROCÍNIO DOS SANTOS BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

986.230.285-20 LUCIANO TRINDADE ROCHA BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

021.699.525-60 VALÉRIA TEIXEIRA SOUSA BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

081.592.537-96 

008.392.925-89 

FÁBIO GONÇALVES FONSECA BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 081.592.537-96 

008.392.925-89 FÁBIO MARTINEZ BULHÕES BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

004.379.345-27 ANANDA DE HÊLIA BENEVIDES BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

010.770.705-51 TGOR RAPHAEL DE MORAES SANTOS BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

315.172.038-21 

01B.551.335-20 

RODOLFO MARQUES BARBIERE BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 315.172.038-21 

01B.551.335-20 LU Cl AN A ANDRADE FREIRE BA 16/07/2015 KIT EMISSÃO ENVIADA 

Total de Solicitações: 292 
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Total status 292 292 

TCE/GEPRC 
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DPE 
Relação de Solicitações de Produto 

CPF Nome 

165^265.035-Õ(T VITÔRIÃBÉLÍRA'O BANDEIRA' 

UF Data Tipo Natureza Status 

BA 29/07/2015 CARTEIRA REIMPRESSÃO PRODUZINDO 

T C E ' G E P R C 

PG. 434 

I 



m Total 

1 1 

Total status 1 1 

TCE/GEPRC 

PG. 435 

i 



Defensoria Pública • 
'BArilÃ ' 

LISTA DE ENTREGA DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS 
CONFECCIONADAS PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL 

NOME i ASSINATURA-
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA VIANA-DE CASTRO 

• , M • • . -

ANANDA DE HÉLIA BÈNEVIDES ' 

V . FÁBIO GONÇALVES FONSECA 

FÁBIO MARTINEZ BULHÕES 

FLÁVIÁ DE MENEZES TELES/ARAÚJO 

FRANÇOISE FRAZÃO CAILLEAUX 

HENRIQUE DA COSTA SENNÉM BÂNDEIRA 

1 IGOR RAPHAEL DE NOVAES SANTOS •.. Ç ^ t e t A l ' V 

LUCIANA ANDRADE FREIRE ^ \ r ' 

LUCIANO TRINDADE ROCHA 

MÉRCIÀ PATROCÍNIO DOS SANTOS l^tef- \ . - * 
RODOLFO MARQUES BARBIERÉ - ." 

- tS ' . • . ' 

. : VALÉRIA TEIXEIRA SOUZA . 



QEFENSORIA PÚBLICA " -
• '' BAHIA . ' ' 
Instituição essencial à função da Justiça 

LISTA DE ENTREGA DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS 
CONFECCIONADAS PELA CASA DÁ MOEDA DO BRASIL 

ViJ-Q-.Xy^. NOME . ; - ^ X ^ ' . ' o - X , A S S I N A T U R A X- X • • DATA?; X •. 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA VIANA DE CASTRO • A . -

AMA VIRGÍNIA FERNANDES ROCHA t . 10 (o<g[45r 
ANANDA DE HELIA BENEVIDES 

ANTONIO RAIMUNDO A. TEIXEIRA V . 

BIANCA BÁBARA MALANDRA CARNEIRO BRITTO \ " • * • • v ò l B Í ^ 
BIANCA DA SILVA ALVES X í.%- -

FÁBIO GONÇALVES FONSECA .' ; . ' X 
• • - . • • 

FÁBIO MARTINEZ BULHÕES 
/ 

FLÁVIA DE MENEZES TELES ARAÚJO 

FRANÇOISÈ FRAZÂO CAILLEAUX . • 1 1 

HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA 

IGOR RAPHAEL DE MORAES SANTOS- - j r v ^ J w ò . i V i - ^ 'Ai ^ A 
V • -

JOSE OLIVEIRA COSTA FILHO. 

LUCIANA ANDRADE FREIRE 

LUCIANO TRINDADE ROCHA ' ' l 
MANUEL PORTELA JÚNIOR 

r 0 ^ / o p t ç 
MARIA BETÂNIA RIBEIRO FERREIRA - ( X 



"V 

yt - ' 

. - / 

A. 

* DEFENSORIA PUBLICA 

")' Instituição essencial à função òa Justiça 

LISTA DE ENTREGA DAS CARTEIRAS FUNCIONÂIS 

MARIA DÉ FATIMA GÕES SALGADO 

•v . .J-.-t ASSINATURAS * r VÍ. DATAM 

MERC1APATROCINIO DOS SANTOS 

NÍVEA CASTELO BRANCO FAHIEL 

RENATO AMARAL ELIAS 

RODOLFO MARQUES BARBIERE 

RODRIGO ASSIS ALVES 

ROSENILDE.DE ANDRADE SERAPIAO 

SANDRA RISERIO FALCAO MATOS TAVARES 

VALERIA TEIXEIRA DE SOUSA 

J: 

c o 

C • ' t ( 

r J t ^ t ^ 



RELAÇÃO DE DEFENSORES - CARTEIRA FUNCIONAL 

NOME 

ADRIANA ALMEIDA ALBERGARIA 

ADRIANA GOMES LARANJEIRA PIMENTÉL " • 

ADRIANAMONTALTANAÍURA 

ALDEN1SEFERREIRA DOS SANTOS 

ÀLESSANDRO MOURA DOS SANTOS 

ALINE ESPINHEJRA DA COSTA KHOURY 

ANDREZÁ"PRISCILA PEREIRA; 

ASSINATURA 

ÁNTQNIO RAIMUNDO DE ALME1 DA TE4XEIRA 

BERTA MODESTO FERNANDES 

CAMILE l lSANDRA MORAIS DÉ SANTANA 

CARINA^GÓFS DA SILVÁ 

CARLA ALONSO BARREIRO NÚNESCJ 

DAIÂNE FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO 

1^ t f t /VU/x? 

DANIEL-SOÉIRO FREITAS 

DÁNIELLE FONSECA COSTA' 

DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REISSUEDDE 

DIANA FURTADO CALDAS GONÇALVES 

EMERSON HALSEY SOARES 

EVELINÊ PEREIRA ROCHA PORTELA • 

FELIPE SILVA NOYA 

FE RN AN DA"GONÇALVES DOURADO.DE OLIVEIRA 

FLÁVIA.AMARO DA SILVEIRA DUVAL 

FLÁVIA SÉRGIO DE ANDRADE APOLONIO 

GERSON ARAGÃO SILVA'FIGUEIREDO 

GLAUCOTEIXEIRA DE SOUZA 

HAMILTON GÓMÈS DE ALMEIDA FILHO 

ISIS VASCÒNCELLÓS GUIMARÃES 

JOSÉ JAIMEDEANDRADE NETO 

LARISSA NASCIMENTO PORTUGAL 

LEDA CONCEIÇÃO NEVES DIAS 

LEILA NASCIMENTO PORTUGAL 

LEONARDO COUTO SALLES 

LU AN A BACRY LU NA PARADLS 

LUCAS MARQUES LUZ DA RESURREIÇÃO 

LUCAS SILVA MELO 

MAIA GELMAN AMARAL 

MANUEL.PORTELÁ JÚNIOR 

MARIA JULIANA DE AZEREOQ A DO CARMO 

MARINA RAMOS FERREIRA PIMENTA 

MÁRTHA LISIANE AGUIAR CAVALCANTE 

MATHEUS ROCHA ALMEIDA 

MILCA NAATE-ANDRADE ARAÚJO 

MÚRILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES-

NAYANA DE ALMEIDA GONÇALVES GAVA2ZA 

PALOMA PINA REBOUÇAS AYRES 

PAULA EMANUÈLLA DE FREITAS NUNES 

a 

Md* 

LuL ioovv i L 





E - M V I L ^ t M t o o l u r w c pr i m z u q 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 00 ESTADO DA.BAH1A ( / O S ^ 

DLRETORIAGERAL " C T .^YC?HC. L Í ^ J J ^ . 

• .. . . ' CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS DEFENSORES , , M 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO . ' ° ! • 
- V • CAPITÁL ' ^ ^ Í T 

ITEM Nome .CPF ASSINATURA OATA 

ALDA MONTEIRO GONÇALVES 3 . 166.898.335-87 

ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS 8M.626.875-Ç8 

ATEX RAPOSO DOS SANTOS 952.'92í.295-87 

ALEXANDRA SOARES DA SILVA 516.114.495-& 

ALEXANDRE ALVES DE SOUZA- 986.799.725-15 

AUCE-ÁBRÉU RAMOS CASTRO 073.804.705-8: 

ANA MARIA NEVES PAVLE CARDOSO 186.372.725-68. 

ANA VIRGÍNIA ROCHA ARBEX KERNANDES H 606.187.365-49 

ANALEITJÈ LEITE DE OLIVEIRA ACCIOTY 920.014.085-87 QG/j^j 13 

ANDRE'GOES SILVA PEREIRA 672.332,985-87 
d-

15 ANTONIO RUI PINTO OA SILVA 089.413.005-68 

16 ARIANA DE SOUSASILVA WANDERLEY 646.lB44.90H>0 

17 ARMANDO FAUAZE NOVAES 0 9 4 , 9 8 0 . 9 5 5 - 1 5 > b 

ASTOLFO SANTOS SIMÕES DE CARVALHO 262.605.315-15 

MmJê> 19 BERENICE. MARIA UMA CARVALHO MENEZES 120.545,505.-1 

20 BIANCA RIBEIRO SAMPAIO, 801.764.055-15 

BRUNO DE MEIRELES GUERRA 901.885.435-20 

WiiíJJ 22 CAMILA ANGÉLICA CASARIO DE SA TEIXEIRA 792.624.065-68 

23 CARLA GUENEM DA FONSECA MAGALHAÈS 330.331.535-34 

24 CARMELLA MARIA TROCOU BARREIRA DE ALENCAR 122.758.595-00 oi. n JÕ 
25 CARÒLINA DE ARAÚJO SANTOS 781.242.555-04 

26' CLAUDIA REGINA F ERRAZ:OE SOUZA BISPO SILVEIRA 947,166.845-04 M i l / 1 3 . 

27 CLÁUDIO PIANSKY MASCARENHAS GUTTEMBERG DA COSTA 856.224.605-05 efc n. IÜ* 

28 CLECIA SOUZA MOURA 162.106.895-1$ filMlí 
29 CLERISTON CAVALCANTE DE MACEDO -'597.768,035-04 

- 3 0 CRISTIANÃMARIA FALCAO DE MESQUITA BRITO 
í. 

487.394.055-91 

31 CRISTINA ULM FERREIRA ARAÚJO 281.522.715-00 

32 CYNARA PEIXOTO FERNANOESISENSEE 506.196.755-00 J z z / ^ ^ f t T V ! 

í'_ 'UJ % .1 1 s/»/M 33 DANIEL NI COR Y DO PRADO~ 8 3 6 . 5 8 3 . 9 4 5 - 8 7 ^ 



P á g i n a 2 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 00 ESTADO DA BAHIA 

DIRETORIA GERAL 

CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS DEFENSORES 
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 

CAPITAL 

PQ.442 

ITEM Nome CPF ASSINATURA DATA 

34 DAN1ELA MARIA MARQUES AZEVEDO 822.457.115-72 O 1/JlftJj? 

35 EDUARDO CAMILL BRAUN CARREIRA 149.080.918-03 

36 

37 

1 \ j. 
EDUARDO FELDHAUS 052.031.867-66 

EDUARDO STOPPA CORREIA DANTAS 251.309.048-93 O 

36 ELAINA BORGES DE SOUSA ROSAS 008.297.195-12 

39 EUANA DE SOUZA BATISTA CAVALCANTE REIS 647.825.145-49 M/H/loi 
40 ELIZETE REIS OOS SANTOS 270.858.215-15 

41 ERICO NOVAIS PENNA -118.190.495-15 

42 EVA DOS SANTOS RODRIGUES 834.710.305-49 

43 FABIANA ALMEIDA MIRANDA 775.877.665-53 

44 FABIANO CHOL 815.957,515-72 

45 FABIOLA MARGHERITA PACHECO DE MENEZES 622.293.204-59 

46 FIRM1ANE VENANCIO DO CARMO SOUZA - 619.252,665-00 K J 

47 GABRIELA BITTENCOURT FANECA TRIGUEIRO 797.626.975-53 < x i A Í U Ü L C U ' h t ^ H s Q rttnuii 
« GIL BRAGA DE CASTRO SILVA 411,701.805-15 OZ.&X. 
49 GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA 684.514,075-87 

50 GISELE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA 798.081.665-04 7 W Ã 5 
GUIOMAR SILVA FAUAZE NOVAES 338.854.275-91 \«1 A I | ( 3 . 

52 GUSTAVO VIEIRA SOARES- 310,957.728-30 f z / f i / H 
53 HELIA MARIA AMORIM SANTOS BARBOSA 044.056.255-49 o ^ M i Y 
54 HOMÉRO CARNEIRO TEIXEIRA LIMA 732.744,615-04 

• » ' 1 

55 IASNAIA SILVA RIBEIRO 668.632.365-91 

56 IEDA MACIEL GUIMARAES •821.947.693-15 

57 IRACEMA ER1CA RIBEIRO OLIVEIRA J." 997.300.305-53 

56 ISABEL CRISTINA SOUZA NEVES ALMEIDA 567.035.545-67 H/ / I /V3 
59 ISABELA GUEDES MOREIRA DA SILVA 543.207.635-72 

60 ISAURA EUL1NA NEGROMONTE NASCIMENTO BEZERRA 075.439.645-20 

JANAINA CANARIO CARVALHO FERREIRA 598.998.755-20 

k 
62 JÂNIO CÂNDIDO SLF/OES NERI 144.008.635-49 / t f - f t f . H 

63 JOSE BRITO MIRANDA DE SOUZA 165.222.225-15 Oèl/llu 

64 JOSE CORREIA DE AGUIAR NETO 175.140.86S-04 2 U 4 / J 3 

65 JOSE GANEM NETO 696.914.285:04 utlõjUH 

66 JOSE JORGE DE UMA 315.426.385-34 



Página 3 

DEFENSORIA PÚBUCA GERAL 00 ESTADO OA BAHIA 
DIRETORIA GERAL 

CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS DEFENSORES 
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 

•• 'CAPITAL 

TCE'GEPRC 

PG. W 

\ 

3 \ 

ò 

• ITEM' 

67 

JOSE OLIVEIRA COSTA FILHO 

69, 

70v 

72 

73 JUAREZANGEUN MARTINS 

74 

•75 

76 

7f 

>78 

79 

,80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

69. 

90 

91 

92: 

93 

95 

96 

97 

.98 

99 

Nome 

JOSE MANOEL BlOISE FALCGN 

JOSE RAIMUNDO PASSOS CAMPOS 

JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA 

JOSELINÉ MARIA MOTA BARRETTO 

JOSENILDA ALVES FERREIRA 

JULIANA COELHO DA SILVEIRA 

KALIANY GONZAGA DE SANTANA RIBEIRO 

LAISE DE CARVALHO LEITE MALTEZ 

LARISSA GUANAES MINEIRO DÉ MACEDO 

LAURA FABIOLA AMARAL FAGURY . 

LAURO CLAUDINO. CHAVES AZEVEDO' 

LILIANA SENA CAVALCANTE " 

LILIANE MIRANÓA DO AMARAL. 

MAIRA SOUZA CALMON DE PASSOS 8ARROS 

MARCELO BORGES OE FREITAS 

MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES 

MARCO AURÉLIO CAMPOS 

MARCOS ANTONIO PITHON NASCIMENTO 

MARCOS FONSECA MEIRELES . . 

MARCUS VÍNICIUS LOPES DE ALMEIDA 

MARIA AUXILIADORA SANTANA BISPO TEIXEIRA 

MARIA BETANIA RIBEIRO FERREIRA 

MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE NOVAES 

MARIA CÉLIA NERY PADILHA 

MARIA DE FÁTIMA COES SALGADO 

MARIA TEREZA SALLES MESSEDER 

MARIANA ARAÚJO SAMPAIO 

MARIANA SALGADO TOURINHO ROSA 

MARTA CRISTINA NUNES ALMEIDA 

MARTA DE OUVEIRA TORRES 

MAURÍCIO GARCIA SAPORITO. 

CPF 

157.D15.aiM0' 

515.385.715-87 

655.581.705-49 

ASSINATURA DATA' 

030.663.555-00 f - A l ftj ^ t A l W M í O 

6 4 7 . 4 8 4 . 2 1 5 ^ 8 ' f t f l ^ J f c ' f e v ^ l ) 

152.231,325-72 
d 

815.984.755-68 
l 

939.014.885-53 

N 

000.008.975-31 

797.267.47'5-ÍO 

679.003.805-

310.810.295-87 

110.675,515-49 

433.85Z.655-68 

374.682.945-34 

785.882,275-68 

389.458.005-49 

808,376.625-91 B M/t* tz to /ip U A iri. 

098.587.411-20 

286.370.7Q5-15 
- S 

797.214.855-15 

X I 

O . 

501.010.305-25. 

132.138,655-91 

218.218.283-72 

'455.068.505-06 

2 1 6 . 7 1 9 , 9 0 5 4 7 

077.976,995-34 

152.429.515-91 

812.380.025-87 

793.375.625-53 

W M B 

296.389.765-00 

010.449.604-50 frM^l & 
'264.972.23840 
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CAPITAL. 

ITEM-

100 

101 

102' 

103 

104 

105 

105 

107 

10* 

109 

110 

111 

112' 

'113 

114 

.115 

116 

117 . 

118 * 

119 l 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Nome 

MELINADANTAS PRATES 
^ - ' i 

MELISA FLORINA LfMA TEIXEIRA. 

MILTON RIBEIRO DOS ANJOS 

MONICÀ CHRISTIANNE SOARES OE' OLIVEIRA 

MONICA DE PAULA OLIVEIRA PIRES OE ARAGAO 

NELSON ALVES.DE-SANTANNA FILHO . 

PAULA PEREIRA OE ALMEIDA 

PEDRO JOAQUIM MACHADO 

PEDRO PAULO CASAU BAHIA 

RAFSON SARAIVA XIMENES 

RICAROO CLÁUDIO CARILLO SA. 

RITA OE CASSIA MOURE ORGE UMA 

ROBERTA MAFRA 

ROBSON FREITAS DE MOURA JÚNIOR 
(, 

RODRIGO ASSIS ALVES 

ROGÉRIO CE2IMBRA OE PINHO FILHO V • 

ROSANE DE MELO ASSUNÇÃO 

ROSENIUPÈ PS ANDRADE SERAPIAO. 

SANDRA REGINA SILVA MELÔ 

SANOftÁRISERIO FALCAO MATOS TAVARES 

SÔNIA MARIA DE CARVALHO SANTANA 

SORAIA RAMOS LIMA 

SUELLEN PAIXAÔ LORD.ELO SURY 

TAT1ANE CHAGAS ALVES 

TATtANE FRANKLIN FERRAZ QUEIROZ 

TEREZA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA 

USSIEL EUONAI DANTAS XAVIER FILHO 

VALDEMJR NOVAIS PINA „ 

VINÍCIUS RIBEIRO FREIRE 

V1RDAUO DE SENNA NETO 

WALMARÍA FERNANDES SILVA 

WÀLMARY DIAS PIMENTEL 

WALTER NUNES FONSECA JÚNIOR 

r 

CPF 

005̂ 838.515-09 

974.055.325-91 

065.589.335-00 

'880.065.655-20 • ttj&úu. 6 
631.474.245-53 

245.459.825-9} 

785.301.345-34' 

852.350.008-04 

998.444.435-04 

815.336.595-91 

411.862.145-20 

196.547.105-04 

603.414.465-72. 

509.122.575^14 

014.545.695-14 

414.612.825-00 

644,333.825^ 

127.768.405-78 

417.305.42549 

173.137,165-91 

292.960.135-34 

876.165.125-20 

004.987.315-61 

000.549.725-66 

809.131.305-59 

195.168.785-04 

801.495.455-68' 

130.157.535-68 

j)4fe.136.99S-68.> 

001.447.875,71/ 

110.019.505-00 

212.171.815-04' 
- 4 

.565:024.885-72 

ASSINATURA 

3E Si 

f l j \llJhf2 

Ç - f h A H L g l O V i ftt*Q 

d f k i t t t ) 

DATA 

j M M i 
c U . l t ! I < « V 

ol U. 

m&loíi 

h x 

M a i n 

&ÈM 

oS|i||l3 

íVÇfínoU klA W l T M t A 

í ^ M e s s A ( M ^ r e j 
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ITEM 
i 

Nome ., • • - CPF ASSINATURA • 'OATA 

© 133"; WASHINGTONIUI2PEREIRADBANDRADE' . 583.538.525-00 

134 
- V 

XENIA MERCEDES LEITE ARAÚJO - 674.9B6.015-OQ1 
N / f 
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NOME ASSINATURA 

ADRIANA ALMEIDA ALBERGARIA 

ADRIANA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL 

ADRIANA MONTAI TANAJURA 
ALDENISE FERREIRA DOS SANTOS 

ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS. 

ALINE ESP1NHEIRA DA COSTA KHOURY. 
ANDREZA PRISCILA PEREIRA 
ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
BERTA MODESTO FERNANDES 

CAMILE LISANDRA MORAIS DE SANTANA 

CARLSJA GÓES DA SILVA 

GyáL fa^V? X A ^ f c CARLA ALONSO BARREIRO NÚNESO 

DAI AN E FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO 

DANIEL SOEIRO FREITAS 

DANIELLE.FONSECA COSTA 

DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE 
DIANA FURTADO CALDAS GONÇALVES 

EMERSON HALSEY SOARES 
EVELINE PEREIRA ROCHA PORTELA 
FELIPE SILVA NOYA 

FERNANDA GONÇALVÉS DOURADO DE OLIVEIRA 

FLÁVIA AMARO DA SILVEIRA DUVAL 

FLÁVIA SERClO DE ANDRADE APOLONlO 
.GERSON ARAGAO SILVA FIGUEIREDO 
GLAUCO TEIXEIRA OE SOUZA 

HAMILTON GOMES DE ALMEIDA FILHO 

ISIS VASCONCELLOS GUIMARAÊS 

JOSE.JAIME DE ANDRADE NETO 

LARISSA NASCIMENTO PORTUGAL 

LEDA CONCEIÇÃO NEVES DIAS 
LEILA NASCIMENTO PORTUGAL 
LEONARDO COUTO SALLES 

LUANA BACRY LUNA PARADIS 

LUCAS MARQUÊS LUZ DA RESURRE1ÇÃO m 
LUCAS SILVA MELO 

MAIAGELMAN- AMARAL 
MANUELPORTELA JÚNIOR 
MARIA JULIANA DE AZEREDO A DO CARMO 
MARINA RAMOS,FERREIRA PIMENTA 

MARTHA LISIANE AGUIAR CAVALCANTE 
MATHEUS ROCHA ALMEIDA 
MILCA NAATE ANDRADE ARAÚJO 
MURILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES 

NAYANA DE ALMEIDA GONÇALVES GAVAZZA 
PALOMA PINA REBOUtAS AYRES. 
P.AULA EMANUELLA DE FREITAS NUNES 
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CONTRATO DE PR ESTAÇ AO DE SERVIÇO DE 

PERSONALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO 

DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM.. COMO CONTRATANTES, AS DEFENSOR IAS 

PÚBLICAS ESTADUAIS E A CASA DA MOEDA DO 

BRASIL - GiVSH. E, COMO INTERVENÍENTE, . O 

CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES PIJ.BL1CQS 

GERAIS, NA FORMA ABAIXO MENCIONADA: 

Aos dois dias do mês dc Março do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade do 

Rio de Janeiro/RJ, as DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS dos Estados do Acrc; 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Maio Grosso, Mato Grosso do Sul. Minas 

Gerais, Par 1 Pernambuco, Piauí, Rio dc Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, 

Tocantins e 0; Centro de Assistência Judiciária -do.Distrito Federal, e a CASA DA MOEDA 

:0Ò í i i ^ S l L iodos:'qualjiieacIos:;.nQ Anexo I. do. presente contraio, dele integrante, 

os primòiros na qunlidade de CONTRATANTES e assim também denominados, a 

segunda, na qualidade de CONTRATADA e assim denominada, rendo como intcrvcivicmc 

o CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, doravante 

denominado INTERVENIENTE, também qualificado no Anexo 1 ao presente contrato, 

firmam entre sí o presente contrato, regido pela Lei n* 8.666/93 e alterações, com base na 

inexiçibilidade de licitação, Art. 2.S. cnpuí. 1 e II. fio referido diploma legal, tendo em vista 

o que consta nos processos administrativos indicados no Anexo II por cada contratante e em 

observância a prestação dos serviços- objeto deste contrato, por ser a CONTRATADA 

.-detentora dè exclusividade no uso cios principais itens de segurança que compõem os 

conjuntos de-' identificação '.funcional cotitralados, quais sejam, o papel íiligranado CMB' 

94g/ní2 das cédulas de identíficnçfio e a tinta OVI (opticamente variável) na cor "magciua-

green" dos distintivos metálicos, e nas demais normas legais e rcgulamentares atinemos à 

matéria, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

X-1 i 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

j j _ p presente contrato tom por nbieio a prestação do serviço de. personalização e 

••fornecimento pela CONTRATADA de Conjuntos de Identificação Funcional contendo 

Carteiras cie" idemi;dade, .Poria^ipcumenig ,é ..Distintivos dos integrantes da carreira de 

Defensor Publico das CONTRATANTES, sob a supervisão técnica do 

INTERVENIENTE, observadas as especificações constantes dç/yYnexo II do presente 

contrato, e que somente poderão ser alteradas mediante tp 

CONTRATADA e o INTERVENIENTE^ ' 

or escrito, entre a 
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1.2-Para a execução do presente contrato, as parles nomeiam como INTERVENIENTE o 

Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais,.a quem compele a. supervisão técnica c!a 
sua execução, sem q u a 1 q ü e r ô nus - c c o'nô mie o' õ u' fin andei ro quanto aó objeto do contrato. 

1.2.1 - O ÍNTÉR VENIENTE. que não figura como parte contratante no preseme 

instrumento, terá autonomia quanto h coordenação técnica dos serviços, à 

padronização dos conjuntos de identificação funcional e à resolução dos casos 

omissos, p o d e n d o amar d irei a i ^cmc cnm n C O N T R A T A D A no que diz respeito aos 

poderes concedidos pela presente Cláusula. 

1.2.2 - Na eventualidade cia ocorrência de inad implementos contratuais por parte de 

quaisquer das CONTRATANTES, poderá n CONTRATADA solicitar a atuaçao 

.da INTERVENIENTE junto às respectivas Defensorias Públicas Estaduais, com 

vistas a o •. res t a b ètèci m en toda liormnlfdádê edil tf atual; 

CLAUSUEA SEGUNDA - DAS CONDI CO ES E ETAPAS DE FORNECIMENTO 

2.1 - Confeccionar e entrcyar os itens dc identificação de que traía o presente projeto,' 

obedecendo às etapas e condições abaixo: 

ETAPAS ITENS PRAZOS 

í •Ájífovaçãfrdü^ Digitai) 
Até 0'j inGs a contar da 

assinaturado.contrato 

TI 
Definir os requisitos do sistema de envio de dados (CMB-

DPGEs-CONDEGE) 

Até 02 meses a contar 

da ETAPA 1 

JTT 
Desenvolver o sistema de envio e recebimento de dados 

(CMB-DPGEs-CONDEGE) 

Até 04 meses a contar 

da ETAPA ii 

IV 
Treinamento para instalação e mili/açãn rins equipamentos 

de coleta e captura (CM 13) Até 01 més a coutar da 

ETAPA .111. 
V Tníéfd da cólera d'os,;dados*(.DPGEs) 

Até 01 més a coutar da 

ETAPA .111. 

VI ITomològàçSò do envio dós dados 
Até 01 mes a contar da'--

ETAPA V 
Vil Envio dos dados (DPGEs-CMB) 

Até 01 mes a contar da'--

ETAPA V 

v m In/cio das entregas dos conjuntos de identificação funcional 

(aíc 6.5-10 unidades) 

Até 01 mes a contar da 

ETAPA Vil 

!A 

? 

2,1.1 - As CONTRATANTES deverão enviar diretamente à CONTRATADA, no 

s form à to digital* ..os dados p es so ai s e • fu n.c i ou a i s d ps- servidores- necessários para a 

í^tónfecçaò men^á)/linii.tti; dos: conjuntos cic/idéivli ti cação funcionál, devendo estar 

• rigorosamente èm conformidade Conyá^esnéáifióíções técnicas, principalmente. no 

que tange h qualidade da fotografe da p/piptyra, bem como à precisão dos demais^ 

\ W '(^""t " j á / ( f ^ ^ 
>1 . u ^ A-V , W^ 
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dados de cadastro. Qualquer deficiência decorrente da inobservância do mencionado 

neste item será dc inteira responsabilidade da CONTRATANTE que Jhe tenha dado 

Causa. 

2.Í.2- Durante a Etapa de aprovação de Modelos, cada Defensoria Estadual 

deverá enviar à CONTRATADA um projeto detalhado, com as características 

gerais descritas no Decreto 7.360/10, e com as cspecificidades atinente a cada 

Estado, consoante o disposto no artigo 2", §3° do referido Decreto, respeitando o 

estabelecido pelo Auexo II deste Termo. 

2.1.3 - As CONTRATANTES obedecerão à sistemática de envio de dadü 

especificada no Anexo III do presente contraio. 

'•2.2' - À C&NTRÀTÁftA •iimitar-se:á a .-produzir a Quantidade mensal limite de 550 

(quinhèiítos e Cinqüenta) conjuntos' dc identificação funcional; definindo as 

quantidades/capacidade de produção/periodicidade das entregas, e, ainda, quais lotes ser 

prioritários» visto que inevitavelmente o prazo de entrega será o maior do que o previsto de 

](um) mês, haja vista que o quantitativo total chega a 7.169 (sete mil cento e .sessenta e 

nove) conjuntos de identificação funcionai. 

2.2.1 - A impressão da personalização, montagem e emissão dos conjuntos de 

identificação funcional dar-sc-fio de acordo com os pedidos recebidos^via sistema N J 

.pela CONTRATADA, aie o décimo dia. do mês vigente, em ordem decrescente de \ 

támaniio -do;; pedi do limitada a quantidade- mínima de 03 (três) 'conjuntos de 

identificação fuiveioiial. 

2.2.2 - A CONTRATADA somente enviará pedidos menores que 03 (irêsl 

conjuntos de identificação funciona.) passados 45 (quarenta e cinco) dias sem 

alterações na demanda. 

2.2.3 - A CONTRATADA poderá enviar pedidos menores que.03 (três) conjuntos 

dc ide.niTficiçfío funcional dc acordo com a eíapa V W do i tem 2,1 deste termo. Neste 

caso.O'.eusto dé transporte será a cargo cia CONTRATANTE. 

2.3 - G treinamento a sííf provido pélá CONTRATADA aos funcionários das 

CONTRATANTES para instalação c usufruto das estações de coleta e captura e do 

software será realizado no parque fabril da CONTRATADA cm intervalo de período 
único, que será acordado entre as panes. 

2 . 4 - As entregas serão efetuadas nas capiiais estaduais 

2.5 - O padrão de qualidade dm-:mte n toialidndc do enu /dos conjuntos de 

identificação funcionai deverá estar em conformidadeyCOrp^-í//Es^cificações Técnicas 
cònstáritès dò.-Anexo l l dò preáente contrato. / 

1=3 
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2.6 - O recebimento do conjunto de identificação funcional (Carteira/Porta-

Documcnto/Distimivo) dar-se-á de acordo com a Cláusula Sétima deste termo. 

2.7 - Os pedidos de segunda via de cédulas de identidade ou do conjunto completo deverão 

ser em múltiplos dc quatro unidades, independentemente da origem das 

CONTRATANTES, ficando a 1NTER VENIENTE responsável por este controle. 

2.7.1 - A. emissão cias segundas vias dc cédulas dc identidade funcional ou do 

còi i jüntõ cttrfrpjetp dè icIéhtiFrcnçno •• fô cipnai obedecerá aos mesmos parâmetros 

•cstabéíeeldos Tío-Ííc'm-2.2 'e subitens 2.2.1. 2.2.2 e 2.2:3 deste contrato. 

CLÁUSULA TERCEÍRA - DOS PRFCOS 

3.1 - As CONTRATANTES pagarão 
individualizados conforme tabela abaixo: 

à CON^PATADA os valores definidos 

Dcfeiisôrihs Qublítrdntlcs 

Valor p o r 

Con jun to dc 

Identificação 

Valor Totál por 

Defensoria 

Defensoria Pública do Acre 80 RS 445,60 RS 35.648,00 

Defensoria Pública da Bahia 600 RS 445.60 RS 267,360,00' 

Defensoria Pública do Ceará 500 R$ 445,60 RS 222.800,00 

Defensoria Pública do Espírito Santo 170 RS 445,60 RS 75.75.2.00 

Defensoria Pública de Goiás 130 RS 445,60 RS 57.928,00 

Defensoria Pública do-Maranhão 130 R$ 445.60 RS 57.928,00 

200 . RS 445,60 -RS 89.120,00 

•pefèr^ §01 200;. R$ 445.60 RS 89.120.00 

• Defensoria.Pública de:Minas Gerais 800 RS 445,60 RS 356.480.00 

Defensoria Pública, do Pará 350 RS 445,60 RS 155.960,00 

Defensoria Pública do Pernambuco 500 R$ 445,60 RS 222.800,00, 

Defensoria Pública do Piauí J 50 RS 445.60 R$ 66.840.01 

Defensoria Pública do.Rio de Janeiro 1.012 RS 445.60 RS 450.947.20 

Defensoria Pública de Rondônia 80 R$ 445,60 RS 35.648.00 

Defensoria Pública dcRoraima 100 RS 4 45; 60 RS 44.560,00 

.'Défènspná.P.'d6li 600' R$ 445,60 .RS 267.360.0n 

150 RS 445.60 RS 66.840.00 

Défènsòfià Publica do Tocantins 97 R$ 445,60 RS 43.223.20 

Centro de A$sistência//idiciária do DF 320 RS 445,60 RS 142.592,00 

Outros Estados e/ou andas Adicionais até 1.000 | RS 445,60 RS 445.600,00 

s ^ J / f / ! Valor Total: R$ 3.394.506,40,-
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3.2 - Entende-se como Outros Estados as Dcfctisorias Públicas-Gerais Estaduais que forem 

criadas no decorrer deste instrumento c/ou manifestarem inieres.se no objeto deste contrato. 

Depreende-se como Demandas Adicionais as DPG.Es que necessitem de uma demanda 

maior do que a supracitada. Ambas com uma quantidade de até 1.000 (um mil) conjuntos 

de identificação funcional. 

- Nos valores, mencionados nesta CLÁUSULA estão incluídos todos os ônus 

Incidentes,. ás •despésnr com tributos, mão-dc.-obra, alimentação, transporte dos produtos, 

remessas, embalagens conforme modelos aprovados pela TNTERVENIENTE e acordado 

com a CONTRATADA, utilização de equipamentos e ferramentas, instrumentos e 

materiais necessários ^"caiçâo dos serviços. cncarjjos trabalhistas, prevjdenciíírios, fiscais 

e comerciais, prêmios de seguro e outras despesas cie quaisquer natureza que se fizçrerj 

indispensáveis à peifeita execução dos serviços contratados. 

3.4-0 valor para emissão de segunda via de somente a cédula de identidade é de RS 36,00. 

3.5 - Õ yálorpara cmissãovde scginida via dõ.cOnjuntò complètoé de R$ 280,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - Os conjuntos de identificação funcional fornecidos, conforme requisições emitidas, e 

efetivamente recebidos, seríío pagos até 30 (trinta) dias após a entrega das respectivas Notas 

Fiscais/Faturas, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, no caso de não 

haver expediente bancário. 

4^2 - 0s'pagamÊntOá(Tealizados com,atraso.serão atualizados monetaria mente até a .data de 

suá^lqiíidftçaó, observada -aiVafiação .do.lGP-M, obedecida a-seguinte fórmula: 

V . a t - V . o r i i I G P - M 

Í G P - M ( n - 1 2 ) 

ii. ]/.!«) 

Onde: V.at 
V.orig. 

= valor atualizado 

-valor original 

IGP-M (n) = último índice conhecido do 1G.P-M 

IGP-M tn-12) = décimo segundo Índice .anterior ao ^ 

liiíi mõ conhecido do IGP-M 

= número de dias em atraso, contados da data do efetivo 

pagamento. 

= eqüivale a nd/360 
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CLÁUSU.LA QUINTA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO -

FINANCEIRO 

5.1. Na eventualidade dc ocorrerem mudafíças significativas na conjuntura econômica do 

País, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porem de conseqüências incalculáveis, que 

retardem ou impeçam a execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

foriuito ou falo do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual 

que comprometam o equilíbrio cconômico-financeiro do contrato, poderão a 

CONTRATADA e o INTERVEN1ENTE, mediar a rcpactuação, mas a mesma deverá ser 

formalizada por processos administrativos individuais para cada Defensoria Pública 

contratante gerando, ainda que um único termo como o presente^ ADITIVO 

CONTRATUAL. 

5.2' - Na eventual ocorrência cio disposto nó ttem 5.1 desta Cláusula e sendo aceitos o^ 

valores e as razões apresentados pelas partes contrai antes, a revisão dos preços decorrente \ 

do procedimento acima relacionado será formalizada por aditivo contratual entre 

CONTRATANTES e a CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO 

6.1 - Nas. Notas Fiscais/Faturas deverão Constar» necessariamente, o número do registro 

desíè Contrato. 

6.2 - Às CÒWf tÀTÁNTRS poderão devolver h CONTRATADA ns notas fiscais/faturas 

apresentadas com erros, comando-se o prazo para pagamento n partir da data da 

reapresentação, sem erros, das nolas-fiscais/faturas. 

6.3 - Os pagamentos serão efetuados através dc depósito em conta corrente da f ^ F f 

CONTRATADA n.° 85.001-2 do Banco do Brasil S.A (001), agência Santa Cruz-KJ ; 

(2784-7). 

CLÁÜSULA SÉTIMA - ACEITAÇAO, INSPEÇÃO E F íSCALIZAÇAO DOS 

SERVIÇOS ^ 

7.1 - O recebimento do conjunto dc identificação funcional (Carteira/Poria-

Documento/Distintivo) dar-se-á da seguinte forma: 

7.1.1 - PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

entrega pela CONTRATADA, para posterior verificação das especificações 

técnicas de.aeordo.com o Anexo II,desse instrumento, que o recebimento provisório 

do'ót^Cfo sejà feito por pêSsóa indicada pelos contratantes, tal qual o .recebimento 

.Bcfiníüyo, .1 vis(ráfò.fato'devqucvas entregas serão èfétúádás ha Defensorias Públicas 

' EsYriduàis (Cláusula 2,4). 



TCE I GEARQ 

* UÈGIBILIDADE 
6 9 M P R 0 M Ê T I D A 

TCE/CHPRC 

454 

V' 
W3A B7\ no çnnríi 

7.1.2 - DEFÍNITIVÃMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento provisório, após a verificação das especificações técnicas por servidor 

designado pela CONTRATANTE, mediante a lavratura de termo de aceite, que 

será assinado pelas partes para que seja configurado o recebimento definitivo. 

7.1.3 - Sc após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for .identificada qualquer faiba 

na èxeeuçno. enjn responsabilidadcseja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a 
efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO ficará suspenso até o saneamento das 

mipropriedadcí: déíec fadas. 

7.2 - Em caso de erro nos dados, perda ou extravio, o prazo de entrega será de até 30 (trinta) 

dias úteis contados do requerimento da CONTRATANTE; 

7.2.1 - O pedido e a emissão de segunda via de cédulas de identidade ou do conjunto, 

completo deverão ser em múltiplos de quatro unidades, independentemente da\ 

o ri sem das CONTRATANTES. 

CkfeSUT.A OrpAVA- - DA 1? ES CISÃO 

8.L - Independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, as CONTRATANTES, 

baseadas em decisão do INTERVENIENTE, e/ou a CONTRATADA poderão rescindir o 

contrato a qualquer tempo, mediante denúncia escrita, via correspondência com aviso de 

rcccbimcnto, com 30 (trinta) dias de nntccedcncia. ou sempre que ocorrer: 

8.1.1 - Inobservância das especificações e recomendações do INTERVENIENTE. 

previstas neste Co nl raro. 

$.1.2 - inadimplemcnto dc qualquer uma- das clánslilàs ou condições contratuais, 

nao importando qualquer tolerância cm novação, improcedéneia ou desídia na 

realização deste Contrato. 

/ / 
8.1.3 - Dissolução judicial ou extrajudicial, concordata, falência ou instauração d o / / 

concurso de credores da CONTRATADA. C 

8.1.4 - Nas hipóteses do artigo 78 da Lei nft 8.G6Ó/93. 

8.2 ^-Ocoiféndo ròscisãb por cürpü de quaisquer das.parles contratantes, todos os créditos . j 

da parte prejudicados, devi cia mente n pinados, serão cobrados amigavelmente Ou 

judicialmente, acrescidos de juros dc mora e atualização financeira na forma prevista na 

Cláusula Quarta do presente contrato, contados a partir da data da efetiva rescisão. 

8.3. - Fica assegurado à CONTRATADA o direito ao ressarcimento do custo das matérias-

primas c serviços em que tenha comprovadamente incorrido, quando as 

CQNTRATANTES, baseadas em decisão do INTERVENIENTE, rescindirem o contrato-/ • « 
r < , 
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sem motivo imputável à CONTRATADA, proporcionalmente ao número de inscritos em 

cada CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA D A V í GÉNCíA E PRORROGAÇÃO 

9.1 - A vigência do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

sua assinatura ou até a completa consecução da prestação já iniciada, podendo ser 

prorrogado de acordo com a legislação vigente, mediante acordo entre as panes, que poder;! 
ser formalizado por aditivos contratuais. 

9.2 - O preço ofertado na proposta da CONTRATADA será fixo e irreajustável por um 

período de 12 (doze) meses, quando então se.-promoverá a sua correção de acordo £omvav 

vanaçao do fnèl icc de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, em conformidade coftr* 

legislação - em vifór, tomando-se por base -o índice vigente no mês de apresentação dax 

proposiá'od'do orçamento a" que essa se referir; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO 

30.1 - Para todos os legais e jurídicos efeitos, dá-se ao presente contrato o valor total 

estimado de PS 3.194.506,40 (ires milhões cento e noventa e quatro mil quinhentos e seis 

reais e quarenta centavos), considerando-se a quantidade estimada de 7.169 (sete mil cento 

e sessenta e nove) conjuntos de identificação funciona!, ressalvando-se que-cada.uma das 

partès' cófttrntaiYtes só. se -vincula ao somatório cios valores unitários dos conjuntos de. 

identificação hjnciona)'expressamcnte solicitado pelas mesmas, nos termos da cláusula 3;1. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CAMBIAIS 

11.1 - A CONTRATADA fica expressamente proibida de emitir líluto cambial de qualquer 

espécie, originado nesse contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORÇA MAIOR 

12.1 - As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fomúto ou i \jj 

de força maior, na forma do ort. 1.058 do Código Civil \ v 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMUNICAÇÕES 

13.1 - Tõdíft as comunicações entre as partes previstas neste instrumento far-se-ão através 

de .correspondência com aviso cie recebimento uu protocolada diretamente nas sedes dás / |j> 

'" WtíJ^KTANJjÇES. com có pia obrigatoriamente dirigida oo INTERVENIEOTE:^ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

CONTRATO. 

14. í - 'Para rodos os efeitos dê. direito, para- melhor caracterização do objeto, bem como 

para definir procedimentos o normas rlccorrenrc? dns obrigações ora contraídas, salvo 

naquilo que contrariar o presente contrato, integram este instrumento, como se nele 

estivessem transcritos :MV-\XOS abaixei relacionados: 

14.1.1 - Anexo I - Qualificação das partes c seus representantes legais. 

14.1.2 - Listagem dos processos administrativos estaduais que comprovam a 

regularidade da compra. 

T4;f;3: - Anexo ÍI - EspecifíCaÇõéS Técnicas dos Conjuntos de Identificação 

Fiincionfil. ' """ 

14..] .4 - Anex" -Normas para n envio de dados variáveis ã CONTRATADA. 

14.1.5 - Anexo I V - Projeto Básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DAS 

CONTRATANTES 

15.1 — Cada contratante scríl responsável tão snmcnrc pelo fornecimento dos dados de seus 

membros e pelo pagamento da quantidade de conjuntos expressamente solicitados pela 

mesma, não havcrvto q n ^ y j e r :ipo de solidariedade entre as panes; 

15.2 - A inexccuçâo do contrato por parte de uma das Defensorias Públicas contratantes C3 " 

nno prejudicará a execução do mesmo cm relação às demais e não configurará exceção do 

contrato não cumprido ou mora ex.eeto para aquela que descumprir o pactuado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO ^ ^ 

16.Í, EíèÊêm as^partcs contratantes o "foro da Seção .Turlictárin Federal do Estado do Rio de 1 

Janeiro para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato renunciando 

expressamente a qualquor f>n'rn. por mais privilc».?i;ido que seja podendo as partes nomear 

juízo arbitrai. 

E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, c o 

IINTERVENÍENTE, assinam o presente contrato de fornecimento dos conjuntos de 

identificação funcional, feito em 20 (vinte) vias de igual teor e forma, p^ra um só e jurídico 

efeito,-perante as testemunhas 'abaixo assinadas, a tudo presentes. ( J ^ 

X 

j /. > r M 
<j , i / 
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R/o dc Janeiro: 02 cie Março de 2012. 
/ 

CONTRATANTES: 

Defensor Público-QciaUluJ3i[aclo do Acre 

Defensor Públieo-Geral do Estado da Bahia 

insor P ú b J i c o - G era Pd oJBs tad o do Ceará 

V - n A 

Dcfcnsor-Puyjco-G$a1 yio Es ia d o d o Es p í ri to S a n to 

Defensór Pábljco-Geral do Estado de Goiás 

Dç'fc í)'sOr>pfíbíicotfcírn"! rio EstaTjcHp Maraí11 íão 

r 
DeferiSM Pú.bii^gGerafòo Esj>idó do Mato Grosso 

y 
D/fensor tfúblico-Geral doEsjá"do|ío Ma\o Gros/o do 

•rir 
Defensor Míblico-GeraI.dóÉstado de M inas Geráís 

Üefènsor vrthlícn-^m' d " F.cnidn rtn Pnrá 

Sul 

'Ao— 
DéfensorPúWico-Geral do Estado do Pernambuco 

( k ^ - g c ^ A y 
'sor Púbílco 

' © é f è n s b r ^ ^ f â í ^ ^ ^ ^ m i ^ o ' t í õ' Rio de îiiiv îro 

Défcnsor Público-Geral daEsiadode Rondônja' 
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'Defensor Pública-Geral o.d ejvorai ma 
^ 

Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal 

Casa clíKMoeda do Bras-iU^fíresidente 
. FRANJ^ISCOÜC ASSIS LGME FRANCO 

• •vfcsitJenlc 
'TV* 

Casa da M ^ d ^ J ^ B r a s i l - Diretor Vice-Prcsidenic de Tecnologia 

/ c X / 

INTERVENIENTE: 

. y i 
Conselho Nacional de Defen.sorek Público-GcraLs - Presidente 

Cr, í A, CA VOri>A DO ftftJ" m». 

T C £ / G E A R O 
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ANEXO I 

Qualificação das partes e seus representantes legais 

CONTRATANTES 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

CNP.T/COC: 04.5* i .375/nno I --i 3 

Endereço: Tr avessa Custódio Prcire. n° 026 — Bairro do Í3oscjtic 

Rio Branco/AC - CEP 69909-460 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado Dr. Dion Nóbrega Leal 

RG: 39.1.964-S SP/PB 

CPF: 206.203.144-00 

DÊF&NSOPTA 'PÚBLICA DO ESTADO DA PAMI.A 
CNPJ 07.778.585/0001-14 

Endereço: Av. Manoel Dias da SiK'a. 831 
Salvador/BA - CEP 41830-001 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado Dr.a Maria Célia Nery Pad.ilha 

RG: 1.464.055-44 

CPF: 216.719.905-87 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 

"CNPjfcCC: 02.014.521 /OOÓl -23 

Endereço: Áv. P t n t ò B a n d e i n ° Í H í - Uicinno Cavalcante 

Fortaleza/CE - C.LP 60S1 Í-3KÍ 
Representante: 

Defensora Publica Geral do Estado Dr * Andréa Maria Alves Coelho 

RG: 10655315-SS.P/CE 

CPF: 464.355.303-00 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

CNPJ/CGC: 00.671.513/0001 ̂ 24 

Endereço: Rua Pedro Palácios, 60 - Ed. João XXIII. andar - Cidade Alta 

VltÓnà/ES - CEP 29015-1'60 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado Dr. Gilmar Alves Batista 

RG: M-7,751.248 

CPF: 910.607.296-87 

TCE / GEARQ 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

CNPJ/CGC: 13.635.9.73/000:1 -49 

Endereço: R 82, nn 400 - Palácio Pedro Ludovico - Setor Sul 

G.oania/GÜ - CEP 74083-010 

Representante: 

Defensor Público Gerai do Estado Dr. João Paulo Biv.e^inski 

RG: 2.095.032 SSP/GO 

CPF: 587.023.851-04 

.DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ/CGC: 00.S2Ü.295/000I -42 

Endereço: Rua da Estrela, n° 423, Praia Grande 

São Luís/M'A - CEP 6501.0-200 

Representa niç; 

DéTéftsòrPü bl i'bb: G era \< d o Es t a d o T>. Al d y Mello 'dc A rn iíj o Èi 1 h o 
RG: 1.424i690-SSP/MA 

CPF: 569.640.993/87 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

CNPJ/CGC: 03.507.415/0031-60 

Endereço: Rua 06, Quadra I 11 Setor.A - Centro Político Administrativo 

Cuiabá/MT - CEP 78050-970. 

Representante: 

Defensor,Público-Geral do Estado Dr. André Luiz Prieto 

ft Gr000626325 

. CPF:..662568871 15 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/CGC: 03.236.066/0001-73 

Endereço: Parque dos Poderes, bloco IV - Jardim Veraneio 

Campo Grande/MS - CEP 7903 J-902 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado Or. Paulo André DePanic 
RG: 000.479..95 8 SSP/NÍS 

101 -01 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ/CGC: 05.599.094/0001-80 

Endereço: Rua Paracatn, ri° 304, Barro Preto 

Belo Horizonte/MG - CEP 30180-090 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado Dr." Andréa Abritta Garzon Tonet 

RG: M-3.031.359 - SSP/MG 
CPF: 51Í2;782.946-00 

r / / \ 
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DEFENSOR!'.A PUBLICA DO ESTADO DO PARA 
CNPJ/CGC: 34.639.526/0001-38 

Endereço: Travessa Padre Prudencio, n" 154. Bairro do Comércio 

Belém/PA - CEP 66019-180 

Representante: 

Defensor Público Gerhl do Estado Dr. Antônio Roberto Figueiredo Cardoso 

RG': OAB/PA N°4ÓÍ2 

CPF: 138.59$.622-00 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PERNAMBUCO 

CNPJ/CGC: 02.899.512/0001 -67 

Endereço: Rua Marques do Amoriin, n° 127, bairro da Boa Vista 

Rccifc/PE - CEP 50070-330 

Representante: 

Defensora; Pública. Geral do Estado Dr.n Marta Maria de Brito Alves Freire 

RG: 9 I 2.67S SDS/Pfe 

•CPF:'848:589.314-0.4 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

CNPJ/CGC: 041263856/0001 -23 
Endereço: Rua Nogueira Tapety, 1.38. bairro dos Noivos 
Teresina/PI - CEP 64.046-020 " 

Representante: 

Defensora Pública Geral cio Estado Dr.a Norma Brandão deLavcnere Machado Dantas 

RG; 330.1.05 SSP/AL 

CPF: •475672284-91 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RTO DF, JANEIRO 

CNPJ 31.443526/0001-70 

Endereço: Avenida M;irrrh:i| Cíímnra. 3M - Centro 

Rio de Janeiro/RJ - CEP 20020-080 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado Dr. Nilson Bruno Filho 

RG: 836.307-9 

CPF: 851.629.307-68 

M F H N S Ô . R Í Á P U B L I C A D O E S T A D O I D E R O N D Ô N I A 

CNPJ/CGC: Õ1.072.076/0001 -95 

Endereço: Avenida imigrantes, nn 4137. Industrial 

Proto Velho/RO - CEP 1 -0(•>?: 

Representante 

Defensor Público Geral do Estado Dr. José Francisco Cândido 

RG: M 124.291 

CPF 012.420.831-20 

T C Ê G 

\ 

cTu. 14 

o 

o 



T C W G E F P Í 

FG. 462 

• W 1 «Nt <®> íaj » ti A vot r-A ro « 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 

CNPJ/CGC; 0,7.161.699/0001-10 

Endereço; Avenida Sebastião DUiizvn° 1165 - Cenuo 

Boa Vista - RR / CEP: 69.301 -040 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado .Dr. StcIioDencr de Souza Cruz 

RG: 74734 SSP/RR 

CPF: 383.060.502-15 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ/CGC: 08.036.157/000 i -89 

Endereço: Rua Boa Visia. n° 200, Sft andar. Centro 
São Paulo/SP - CEP 01.01.4-000 

Representante: 

Defensor Público Gerai do Estado em exercício Dr. Davi Eduardo Depind Filho 

RGMG-5.104.660 

CPF. 266.621.368-40 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO SERGIPE 

CNPJ/CGC: 13.128.798/0029-02. 

Endereço: Travessa João Francisco da Silveira, n° 1.15, Bairro São José 

Aracaju/SE - CEP49015-OSO 
Representante: 

DòfensôrPúblico GcrrvPrln- E <;indo Dr. Rni'mundo J o sé Olivêirn Veiga 
RG 3.594.109-0 T Via - SSP/S.E 
CPF 085.983.715-72 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

CNPJ/CGC: 

Endereço; 104 Sul, Av. Lo-l, Lote 09, V Piso, Centro 
Pai mas/TO - CEP 77020*020 

Representante: 

Defensor Público Geral dõ EstíídoDr. Márcello Tom az deSouza 

RG: 

CPF: 

CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

CNPJ 12.219624/0001-83 

Endereço: SCS - Quadra 04 - Bloco A - Ed. Zarife ~ 6° andar 

Brasília/DF - CEP 70300-944 

Representante: 

Defensor Publico Geral do Estada Dr. Jairo Lourcnço dc Almeida 

RG:.-385.941 SS P/DF 

CPF: fl'5;3®.39l-6S 

t C £ / G E A R Q 
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CONTRATADA 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, Empresa Pública Federal, vinculada ao 

Ministério da Fa'zencto, criada pela Lei n.° 5.89.1 dc 19/06/73, inscrita no CNPJ sob o n.ü 

34.164.3.19/0005-06, sede SBS - Quadra 02 - bloco "Q" - Lole 03 - Asa Sul - Edifício 

João Carlos Saad - 9o andar - salas 909. 9-10 e 91.1 - CEP. 70306-908 - Brasília - Distrito 

Federal e.BargueJndustri a I situado/na Rua René.Bittencourt., n.°371 - Distrito .Industrial de 

Santa C t e - Rio dc j"àneiro/Rj - CEP. 23.565-200. neste ato representada, conforme inciso 

VII do artigo 22 do Estatuto da Casa da Moeda do Brasil, aprovado pelo Decreto n.° 2.122, 

de 13/01/97, pelo seu Presidente, Sr. FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO, cédula 

de identidade n.° 779320.18 SSP/SP e CPF n.° 469.676.807-49. nomeado pelo Ato de 10 dc 

fevereiro de 2012, publicado no DOU de 13 dc fevereiro dc 2012 c pelo seu Diretor Vice-

Presidente de Tecnologia, Sr. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, cédula de 

identidade n° 03.545.755-5 DETRAN - R.T e CPF n(> 385.034.257-34, nomeado pelo Ato de 

21 de outubro de 2004, publicado no DOU de 22 de outubro de 2004. 

CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS - CONDE GE. 

entidade inscrita no CNPJ sob o n° 14.984,936/0001-09. com sede no Bloco SCS. Quadra 4. 

Bloco A, Lote 94, Edifício Zarife, sah S03, Asn Sul, CEP 70304-904, Brasília, DF, neste 

ato representada por sua presidente a Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais 

Dra. Andréa Abrtüa Garx.on Tonet. cédula de identidade M-3.03L359 SSP/MG e CPF 

512.782.946-00. 
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ANEXO II 
Especificações Técnicas dos Conjuntos dc identificação Funcional e do Equipamento 

dc Coleta e Captura de Dados 

ASSUNTO: Características técnicas e de segurança do produto. 

PRODUTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DO DEFENSOR 

PÚBLICO ESTADUAL T C E , G E A R Q 

Papel miolo: Fi li granado .94 g/m2: — r - P T I B l L l O A U E 
Dimensões: - De acordo com o Decreto Federal N° 7.360/201.0; COMPROMETIDA 

Tintas: Talíi o doce - 01 (uma), tinta calcografica comum; 

OffscL - 01 (uiria) tinta para 1'undo numismíUico; 
- 01 (uma) tinta para texto; 

- 01 (uma) tinta invisível reagente a luz U.V (ultra violeta); 

Personalização: as carteiras seguirão padrão nacional, somente se diferenciando na 

impressão dos dados variáveis com o nome de cada Estado; 

Numeração: tipográfica no verso; 

Dispositivos de Segurança: fundo uumi.snu1t.ico; calcografia; impressão invisível reagente 

à luz U.V (ultravioleta) das Armas da República: microletras positivas e negativas; camada 

de verniz protetor; 

PRODUTO: PORTA-DOCUMENTO 

Material: couro legítimo, contendo duas janelas internas em PVC cristal transparente e 

costuradas com linha 100% poiiéster e aba para a .inserção do distintivo (emblema 

metálico); 

Dimensões: produto unitário (.113 mm 166 mm); 

Dispositivos dc Scgm-ruiç^: Timbragem a seco: 

Personalização: páçlrãó íiacibnal c"na cór verde. No an verso 'constarão em timbrageni a 

seco parte stfp-ffiib^^líP^nLlCA-FEDERATIVA DO RRASTL", na parte central o brasãc 

darepública e na.parte.inferior "DEFENSOR.!A PÚBLICA ESTADUAL". Na aba internai 

constará, também em timbragem a seco na parte superior "REPÚBLICA FEDERATIVA \\ 

DO BRASIL", e na parte inferior "DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL" \ 
T C 

• PRODUTO: DISTINTIVO (EMBLEMA METÁLICO) 

Material: retímgnlo recoberto com ouro 24 quilates no .substrato de bronze, por processo 

galvâfiie o, Cofti põsterior apl i c açlíò d e; resi ri a s Com p i g m e n i o s c ol pr i d os e tra n spa ren tes; 

;T) imettsoc.?:rDtodiito unit.irio (60'x' 95 mm): 

DÍSDÒSÍIIvos- de SeteNRANÇA: microletras; numeração a laser; tinta ótica variável na cor 

"magenta-green"; rostfccas; brasão da república; 

r X 
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Pòr£biia1i%açno: padrão nacional.. À.n verso..com posto pelo brasão da república e em suas 

fólhas a tinta ÒVÍ. nas cores "màgcíúa-green". O Reverso terá microletras com a inscrição 

"DEFENSORIA PÚBLICA ESTADÜAV, número indicador gravado a laser e a legenda 

"DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL". 

PRODUTO: ESTAÇÃO DE COLETA E CAPTURA DE DADOS 

Desktop / Notebook, comera digital, equipamento para digitalização da assinatura (mesa 

com superfície sensível '5 pressííò) o estúdio (tripé; placa antirreflexiva sflash). 
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COMUNICAÇÃO D E D A D O S " C O N D E G E / D P G I L S / C M B " 

Características Técnicas c Obrigações 

Oljícfivo: 

Normalizar a comunicação dc dados para iroca dc arquivos dcsiinados i\ emissão dos 

documentos contratados pelo Conselho Nacional dos Defensores Público-Gerais -

CONDEGE c Defensoria. IViblicas-Gcrais Estaduais - DPGEs, que se dará de forma 

centralizada através dc comunicação criptografada por meio cie Certificação Digital 

disponibilizada pela Casa da Moeda do Brasil - CMB, exclusivamente instalada para esta 

finalidade. Assim, o CONDEGE centralizará as informações de todos os Defensores 

Públicos Estaduais e as remeterá ao servidor localizado na Casa da Moeda do Brasil - CMP 

com segurança. 

'•flbriffacSest 

As obrigações na execução dos procedimentos de transferência desses arquivos serão 

estabelecidas ria scuninT. fn-ma: 

(I) Sno obrigações dns7)cfc»soríns Públicas-Gcrais Kstntlimis (CONTRATANTES): 

M ) As CONTRATANTES deverão executar á coleta e captura dos dados bioméiricos 

eó precnciiiiticntò.dos dados biográficos de seus respectivos defensores públicos e 

cnvi^los à CONXJ^ATADA, via. internet e-sob conexão criptografada; 

1.2) A CONTRATADA deve utilizar o equipamento de acordo com as regras 

estabelecidas pela ICP Brasil: 

1.3) A CONTRATADA, deveríi recolher, no formato digital, os dados biométricos com 

resolução mínima, dc 400 (quatrocentos) pontos por polegada {dois per inch -
DPT); 

1.5) Resptinsabiiizar-se pel a gií á rtíâ dos equipa m entos d i sponi bilizad os por comod a to 

pela COÍSÍRATADA para a coleta dos dados 

T C Ê I 
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II) Silo obrigações dn Cnsn da Moeda do Brasil - CM13 (CONTRATADA): 

11.1) Disponibilizar certificação digital para transferência criptografada de dados entre 

CONTRATADA , CONTRATANTES e TNTER VENIENTE; 

11.2) Disponibilizar em comodato, para o processo de captura cios dados biométricos 

(foto e assinatura) das CONTRATANTES, 01 (ura) equipamento de coleta e 

captura pará cada. Defensoria Pública-Geral Estadual, conforme ANEXO II deste 

termo; 

n.3) Manter disponível durante a vigência deste contrato, Banco de Dados atualizado 

com ns informações biográficas t\ bin métricas relativas aos documentos emitidos; 

11,4) A CONTRATADA não cletuanl nenhuma crítica dos dados, seja por meio físico 

ou eletrônico, recebidos das CONTRATANTES, cabendo a esta última, a análise 

dos dados a serem personalizados nas carteiras dc seus defensores públicos. 

ITX) Sfio. átrflnríções do Conselho Nacional cios Defensores Piíblicos-Gernis -

:ÓÒI^DÉG'E^INTER^NÍÉN-|1-EÍ; 

III. 1) Supervisionar os serviços objeto do contrato, exigindo presteza na execução e 

correção das falhas cveniiiiilmcnicdeicciadas: 

III.2) Garantir a quaiidade e a conformidade cias informações coletadas c enviadas por 

meio eletrônico h CONTRATADA; 

1X1.3) Controlar os pedidos de segunda via das CONTRATANTES de acordo com a 

Cltfttsiila Segunda, item 2'.7:desi'e fermo; 

TCEIGEARQ 
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ANEXO IV 

Projeto Básico 

Conjunto de Identificação 
Funcionai 

Befensoi ias Públicas Estaduais 

TCÊL 
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I-APRESENTAÇÃO 

CMB - Casa da Moeda do ..Brasil 

A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. 
Fundada em oito de março de 1694, a Empresa acumula mais de 300 anos de existência. 
A CMB é uma das mais antigas instituições públicas brasileiras e orgulha-se de ler conquistado ao 
longo dô seus mais de Uôs séculos o respeito de seus clientes e da sociedade brasileira, 
confiavelmente suprindo produlos de segurança de alia qualidade, compatíveis com os mais 
exigentes padrões internacionais e com profundo respeito ao Meio Ambiente. 

Produtos é SÒKrçõáf. dn Casa da IAo^.&a rio Pmsii 

Para atender à demanda de seus clientes, a CMS dispõe de três unidades industriais, o 
Departamento de Cédulas (OECED), responsável pela impressão das cédulas do meio circulante 
nacional; o Departamento de Moedas e Medalhas (DEMOM), que atua na cunhagem de moedas de 
circulação e também de moedas e medalhas comemorativas; e o Departamento de Gráfica Geral 
(DEGER), a quem cabe a produção dos produtos gráficos de segurança, como selos fiscais e 
postais, passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para transporte (metrô 
e Ônibus), carteiras de trabalho, selos cartoriáis e outros produtos. Suas instalações fabris, em 
ambiente climatizado, foram concebidas dentro dos atuais conceitos de racionalização de fluxos 
produtivos^;'tratamsnto-acústico-eprincipalmente, dá segurança exigida nestas-atividades. A CMB é 
.uma; en)presa estatal. ..de, tecnologia dê ponía, líder em soiuçõés de segurança, controle e 
âutènticidádb de produto? ri serviços; afoatidn com susíentábílidádG econômica e responsabilidade 
cultural, social e ambiental. 

* Confiabilidade 
s Tecnologia 
s Know-howe Exp,ertise..em soluções de segurança 
/ Rèéifonsáftilidaeíê Sõaò-Cultural' 

•Á Casa da tàòedo cio Srasil - CMB, empresa certificada pela ISO 9001/2008, estabelece a 
satisfação dos clientes como meta dominante, tendo cm vista ser o cliente o verdadeiro juiz da 
qualidade, e seu julgamento dp.pp.ndenie de atendimento de excelência às suas expectativas Q 
necessidades. A questão ambiental também é uma preocupação permanente para a Casa da 
Moeda, que vem trabalhando, de forma incessante, no sentido de aprimorar seus processos 
produtivos para assegurar a eficiência da produção com a preservação ambiental. 

II - OBJETO DO PROJETO 

•PfQStâçâó dè-sèhíiços.gráfiços, metáíúrgícos e delccnolcgta dà informação com foco na confecção 
e; pór^riaÍÍ2açâ0;do conjúnio de Identificação funciona! dos Defensores Públicos Estaduais em-
•áMiiífô^â^íOTj^l'ítém cbmò á guárda de seus dados biográficos e biométrícòs. 

TCE / GEARQ 

s Tradição 

Diferenciais da Casa da Moeda cio Brasil 

I I I-NECESSIDADE E FINALIÜAOE 
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A contratação do produlo/serviço supraciiado no lópico objelo lem por finalidade o atendimento à 
dGiriartda , .dás Defensorias Públicas Estaduais, que buscam suprir as seguintes 
necessidades/fínàíidades: 

• Garantir um documento de identificação com alto teor de segurança, proporcionando maior 
proteção aos vinculados à Instituição, impedindo que seus documentos sejam falsificados, por se 
tratar de tecnologia que possibilita eletiva segurança dos dados inseridos no documento; 
• Permitir às Defensorias acompanhar a evolução tecnológica que vem ocorrendo na área de 
identificação biomótrica de pessoas; 
• Garantir a unicidade de identificação dos servidores vinculados às Defensorias, por intermédio de 
uma consulta ao Banco de Dados; 
• Oferecer aos .servidores vinculados às Defensorias Públicas Estaduais um documento seguro, 
com -.durabilidade,, além ;dá dstensivjdáde -dos distjiilivoè, np mesmo padrão dos documentos 
éfitregues 'â órgãos reguladores e policiais (Controlado ria Geral da União, Polícia Federal, Agência 
Brasileira de Inteligência, Defensoria Pública da União etc.). 

Vale acrescentar que o projeto também se justilica pela necessidade de modernizar a atual carteira 
de identidade utilizada pelos Defensores Públicos e, ao mesmo tempo, compatibilizar as 
informações de identificação dos servidores com as criadas pelo Decreto n° 7.360 de 18 de 
novembro de 2010. 

TCE I GEARQ 

IV - BENEFÍCIOS DO PROJETO 

ifref e n 9 o rfa sPuB l Ícas'-Ê'isíaduais 

A realização deste projelo trará diversos benefícios, dentre eles podemos destacar: a segurança e 
a tecnologia. 
Em termos de segurança e tecnologia podemos citar a própria guarda dos dados deste projeto uma 
vez que os dados biográficos e bioméíricos dos Defensores serão armazenados em Sala-cofre 
construída a parlir dc maicriais exclusivos, paienieados e certificados por instituições de segurança 
Internacionais, com padrões e normas de rigorosa precisão. 
A estrutura desta Sala-cofre assevera a SEGURANÇA TOTAL no armazenamento e acessibilidade 
de suas informações 
Além do exposto, há a confiabilidade no documenlo, pois seus dados podem ser verificados via 
•sistema; 

Defensores Públicos Estaduais 

Com relação aos benefícios para os servidores, que serão os usuários finais destes cartões, 
podemos destacar a durabilidade dos porta-documenlos (confeccionados em couro legítimo) e dos 
emblemas metálicos (ouro no substrato de bron;:e). que possui uma grande resistência às ações do 
tempo, ao manuseio mecânico, aos produtos químicos e possuem sua numeração vinculada e 
controlada. 

* LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

V - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO/SERVIÇO 

Plrodütff 
Prestação de serviços de confecção de 10.000 (dez mil) conjuníos de identificação funcional, 
contendo Carteiras de Identidade, Poria-documenics e Distintivos dos integrantes da carreira de 
Defensor Público Estadual, contemplando os equipamentos de Tecnologia da Informação 

/ 
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necessários à coleta do dados biográficos e biométricos, assim como a guarda dos dados dos 
Defensores Público Estaduais. 

Tamanho 
Carteira: em papel Filigranado CMB com todos os itens que atendem ao Decreto n° 7,360/2010; 

Rbrtâ^pcum^ntp:- poderá conter-as dimens'òes do documento. A capa confeccionada em cóuró 
legítimo, na'cor verdè^{espessura dê 1 mm), com três abas, com janelas Internas em PVC crista 
transparente, costurada com linha 100% poliéster. 

Distintivo {emblema melálico): poderá possuir o formato circular, com diâmetro de 
aproximadamente 55 mm, com 2 mm de espessura e relevo máximo de 0,40mm e mínimo de 0,25 
mm, inscrito cm placa retangular medindo 95 x 60 mm, Poderá ainda ser recoberto, inclusive para 
sua maior durabilidade o resistência, com ouro no substrato de bronze, por processo galvánico, 
com posterior aplicação cie resinas, com pimentos coloridos e transparentes e estará isento de 
aparas, manchas e íncrustações nas resinas 

Itens dVéequran ca 

Elementos de Segurança da Cédula de Identificação Funcional; 
• Papel filigranado CMB 94g/ m2 {exclusivo da CMB); 
- Fundo numismálico; 
- Fundo invisível e visível contemplando o Brasão da República ao centro, na cor verde; 
• Tarja calcográfica verde, contendo microletras positivas e negativas; 

Prestação de serviços de confecção e personalização das carteiras de identificação funcional: 
sistema da' Tecnologia; da Informação específico para -cójbta 0 captura das impressões- digitais, 
fotografia^ assinatura e dados pessoais, além da guarda.dos. dados do servidor; 

Pofta;dÒcúrfieT>ló; capaá confeccionadas em couro legítimo, contendo duas janelas internas em 
PVC cristal transparente e cosiuradas com linha 100% poliésier; 

Distintivo {emblema metálico): confeccionado no formato circular, inscrito em relângulo, recoberto 
com ouro 24 quilates no substrato de bronze, por processo galvánico, com posterior aplicaçfio de 
resinas, com pígmentos coloridos e transparentes: 
Obs'.: O distintivo estará inerte dc aparai., manchas e incrusiações nas resinas; 

Elêffiéntõs.'dé.Segurança, dò Distintivo: 
-Mícróieíras; 

Num araçâo a'kasôr;. 
- O.V.I. (Optical Variablè írik - Tinta Ótica Variável); 
- Rosáceas; 

TCE/ G E A R Q 

Dados Variáveis 
Serão Impressos na Casa da Moeda com as informações sendo transferidas pelo sistema. 

f 
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Vh'FLUXO.DÉ,ATENDIMÉNTO INCLUÍDO NO.PRODUTO {Pfócôdimérito Básico) 
1. Cadastra mento 
A captura será íeita por estação de coleta e captura de dados biográlicos e bio.mótricos; nesta 
estação estão inclusos: desktop e/ou notebook, cámera digital, equipamento para digitalização e 
assinatura, scannerde impressões digilais e equipamentos de suporte (estúdio). 
Obs.: a estação de captura que será fornecida pela CMS contempla estos materiais dc apoio para 
aumentar o desempenho da captura dos dados biométricos. 
A Casa da Moeda do Brasil - CMB fará o desenvolvimento, impressão e personalização das 
Carteiras de Identidade dos Defensores Públicos Estaduais atrelando-as virtualmente ao número 
do distintivo 'em seu parque fabril, sendo disponibilizadas e enviadas às DPGEs. à medida que 
forem solicitados através .cie. pedidos via sislema. 
A ÇM.B poderá,Importar os-dadpsvbiõgráfícos.è/dli biométricos: referentes aos pedidos dè impressão 
àos.;tí.o.cumentps,;ordenados sob;a :íòrm"a déMõte; 'à'"pariir de;base de. dados dás-DPGEs, sob meio 
seguro'. Os d a do s. b i o g rã fi c o s. s era o' identificados pornumero únlcd que será enviado à CMB. 

2. Transmissão cie Dados 
A Comunicação entre as DPGEs e Casa da Moeda do Brasil será realizada sob rede segura, 
criptografada e via HTML. 

3. Recebimento e crítica dos dados 
A critica sob os dados biográlicos será apenas sob a existência de todos os campos necessários a 
produção dos documentos. 

Caso ocorra algum registro corrompido, a DPGE será informada. 

4> F Ò r nfS é a q: cí íi ̂  B í̂Sfc o;s;; d e r. .da ÇÍQ s F e:' i m a g G n s. 
A 'Gâsá'':âa Mòécíã "dó É3hasÍÍ - bMB desenvolverá um bânfco de dados, contendo todas as 
informações referentes a solicitação e confecção do conjunío de identificação funcional, 
5. Personalização das carteiras 
A impressão dos dados variáveis na carteira, de acordo com o leiaute, deverá conter as 
quantidades de caracteres por campo aprovados pelas DPGEs. 
As Imagens digitais serão impressas na Casa da Moeda do Brasil, com resolução mínima de 400 
(quatrocentos) pontos por polegada, permitindo boa qualidade de impressão, 

6. Embalagem. 

EmBàíágám:.'ém máteríâf' Ves is tente, que garante a inviolabilidade até seu local de entrega. 

7í Envio dè^didos paraiaTüáiízaçao dò tancó-dè dádòs 
A Casa da Moeda do Brasil - CMB enviará dados às DPGEs para atualização de seu banco de 
dados constando de data da emissão, número da carteira e foto do defensor. 
O detalhamento do processo será definido entre as DPGEs e a Casa da Moeda do Brasil. 
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VII - PORQUE R EÂLÍI2A R ESTE PROJETO COM A CASA DA MOEDA DO BRASJL? 

DevicJ.o à complexidade para o desenvolvimento de sislemas e o manuseio de banco de dados 
confidenciais, ó necessária a contratação de empresa de notória reputação em desenvolvimento e 
Implantação de sistemas e produtos de segurança, bem como confidencialidade, sigilo e manuseio 
de dados. Neste cenário a Casa da Moeda do Brasil agrega segurança no desenvolvimento de 
documentos de identificação com. as mais modernas tecnologias disponíveis. 
A CMB tem como objetivo oferecer soluções de segurança para identificações funcionais, que 
aliam desenvolvimento de sislemas de segurança e controle. 
Destaca-se também todo conhecimento que a Casa da Moeda do Brasil está ulilizando para 
confeccionar cartões em policarbonato, que hoje são tendência mundial, com a gravação dos 
dados variáveis a laser impossibilitando a adulteração des dados cadastrais e utilização do 
micrppro.cessa.dor:para a :gíavaçãò dos dados variáveis e da certificação digital. 
A;:cpn1raiaç%'âa;ôas'â da-K^occia pocíérá ser respaldada conforme citado abaixo: 
ÁLeTN0 8;é66/9.3; que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências, 
estabelece em seu'artigo 24, inciso VIII: 

"Art.24 É dispensável a licitação: 
(...) 
VIU - para aquisição, por pessoa jurídica do direito público interno, de bons 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criado para esse fim especííico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado." „ 
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"Ari 25; 
b) 
ii - para 3 contratação eis serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação." 

Acresça-se a isso a confiabilidade dessa instituição, cujo sigilo e a segurança empregada na 
execução dos seus serviços gráficos são incomparáveis em relação àqueles desenvolvidos pelas 
gráficas privadas. Vale ressaltar aindá que a CASA DA MOEDA DO BRASIL treina profissionais da 
Polícia Federal, Civil e Militar e profissionais da Receita Federal 
Assim, presentes os pressupostos do artigo 24, inciso VIII, bem como do artigo 25, Parágrafo 
único, incisos II e III da Lei 0,666/33, no que se-refere à justificativa da escolha da empresa 
exeçulante dos sciviços; bem como do preço colado, o qual está compatível com a média apurada 
no merca'dp, .esta ôer:ênCia;submete o'presente processo à apreciação dé Vossà Senhoria; 

VII! - ETAPAS A SEREM REALIZADAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

^E.tppás.'"'•• ••"; • * • 
j /Levantamento inicial das necessidades 

EI á b o ração';:: d o; p roje t o', básico 

Aprovafcao doproje lo básica 

-

" Aprovação• d'ò 0rçamento 

. ̂ víAssinaturà;^ 

X 1 Início dá implementação (equipamentos/shtemas/proceclimentos) 

Início da.coleta dos dados . 

£ ' Iníc io da personalização 

•10 "/fn fçi o-, .cf á; e nt/èg a s: C ãrt eiras 
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IX -OBRÍÕAÇOES' DO CONtRÀTANTÈ 

• Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto contratado; 
• Cumprir e fazer cumprir as disposições contratuais; 
• Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
»Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições e preços pactuados no 

contrato; 
• Rejeitar, no lodo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
^.Comunicar à-CONTRATADA qualquer :anormalidadQ ocorrida na execução do objeto contratado e 
^diligenclarpara que as irregularidades ou.falhas apontadas sejam plenamente sanadas; 

•' 'Notificar';.jàores^ da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
Ihe o direito ão contraditório e à ampla defesa. 
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X . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• Executar os serviços contratados no prazo estabelecido no contrato, nas condições e preços 
consignados orn sua Proprisía Comercial, uíifizando-se para esse fim pessoas devidamente 
qualificadas; 

• Assegurar ao CONTRATANTE o sigilo e a confiabilidade dos serviços executados; 
• Assumir quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros quando for 

constatado .quo tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou causados 
por seus; empregados ou, pre postos,; .não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade * 
fiscalização é o acompanhamento" dCGoniráto por parte da CONTRATANTE; 

• Arcar com todas as despesas, direlas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, inclusive do transporte; 
Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no totai ou em parte, o objeto do 
Contrato em que verificar vícios, defeitos ou incorreções: 

• Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciârios, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 

• Manter, durante todo o prazo do vigência do Contrato, Iodas as condições de habilitação e 
qualificação'que ensejaram 'á presente contratação; 

XI» ÍMVÊSTJMENTO 

O investimento para confecção de 1 (um) conjunio do identificação funcional para a Defensoria 
Pública Estadual será de acordo com a tabela abaixo: 

7.169 

B l i H l l ^ H I WSBWBBBBBB 
7.169 RS 445,(50 R$ 3.194.506,40 

•Estés-VâÍSres.contemplam-aTónfecção; personalização, emissãode identificação funcional para 

todos os'- De fé nsorés" F u b! i còs Est ãd u a is bem como aguarda dé seus dàdos. 

TCE / GEARQ 
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ANEXO I - EXPERIÊNCIAS DA CASA DA MOEDA DO BRASIL 

ÁNAC 

Neste ano de 2010, a Casa da Moeda do Brasil ofereceu para ANAC um rnix de soluções em 
policarbonato e .será a responsável peía confecção de identificações funcionais em base de 
policarbonato. nas dimensões 85 mm x 54 mm , contendo: gravação de dados variáveis em laser, 
micros letras positivas e negativas, impressão de dados variáveis, micro controlador dotado de 
memória aluatizável que possibilite o armazenamento da Certificação Digital. 

DEPARMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

A Polícia Federal e.:a:Casa.>da..Moe'da .assinaram"..contrato para confeccionar, a partir de dezembro, 
.úm passaporte •com.-chip.ietetrónico, .técnologia já adotada por países da União Européia, Estados 
•Üriidòsi Jápao^^ÀustráliáfÒ^bN^-tíôcUfrtisntõ^M mais "seguro'que o atual, emitido desdé dezembro 
de 200R, porque vai armazenar mais dado? o icrá fácil leitura nc controle migratório. Por dia, a Casa 
da Moeda emite de 5 mil a 6 mil passaportes comuns. 

BACEN 

O projeto das novas cédulas brasileiras vem sendo desenvolvido desde 2003 pelo Banco Central em 
'conjunto com a Casa da Moeda do Brasil - CMB, responsável pela produção do dinheiro. As novas 
cédulas do Real também atenderão a uma demanda dos deficientes visuais, que até então 
.enfrentavam dificuldades em reconhecer os valores' das notas. Impressas com tamanhos 
diferenciados'e nõá.rcás7iátèis;ém relevo apnmórádas ém"relação às aluais,.a nova lamilia de cédulas-
fàcilifôrâ a vida dèssa importante parcela da população, Além disso, as notas serão dotadas de 
recursos gráficos mais sofisticados e ficarão mais protegidas contra as falsiiicaçõss. 

R1C 
I 

•A Implementação do projeto RIC está contribuindo para tornar a identificação civil no 8rasil ainda 
mais eficiente ao estabelecer uma relação de unicidade entre o cidadão e seu documento. 
Associando a utilização .de tecnologia de ponta esse sistema permiÜrá o cadastramento dos cidadãos 
após a pesquisa das respectivas impressões digitais em uma base de âmbito nacional. Assim 
asfegurá*sè- qué ' ja fácádá indtviduo -.será emitido um único numero RIC, o que fortalece todos os 
è'e7viçòs'qüe "requerem á idéntifíc.açãô dò'Cidadão. 

CERTIDÕES UNIFICADAS 

D projeto certidões unificadas, lançado pelo governo Federal, tem como objetivo padronizar todas as 
certidões de registro civil em um modelo unificado no Brasil inteiro, buscando a diminuição de erros, 
falsificações e fraudes, bem como a erradicação dos sub-registros. Para isso, foi desenvolvido um 
produto impresso com mecanismos de segurança, que visa coibir tentativas de fraudes 
documentais, além de possibilitar o seu efeito controle de expedição, A Casa da Moeda desenvolveu 
também um sistema, onde os cartórios do país podem fazer o requerimento dos impressos de 
•segurança e, também, emitir .as certidões de nascimento, casamento, óbito e respectivas segundas 
vias. 

* \ 29 
c • c 
o • 
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C O ^ P r O N 1 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

WESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO 

E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL S/N DATADO DE 

DOIS DE MARÇO DE 2012 (2012), QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS E A CASA DA MOEDA DO 

BRASIL, E COMO INTERVENIENTE, O CONSELHO 

NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Dít MlNiS GEBAIS - OPMG, com sede em Beio Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Bernardo Guirnaraes, n? 2.640, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o n.s 
05.599.094/0001 -RO, .-In rcprcscr-íad* legalmente por sua Defensora Pública-Geral, ANDRÉA 
ABRITTA GARZON TONET, brasileira. Carteira de Identidade n.s M.3.031.359 SSP/MG, CPF n.s 512.782.946-
00, denominada CONTRATANTE e a CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, Empresa Pública Federal, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei n2 5.895, de 19/06/73, inscrita no CNPJ sob o n® 
34.164.319/0005-06, sediada em Brasília, na sede SB5 -Quadra 02 - bloco "Q" - Lote 03 - Asa Sul - Edifício 
Carlos Saad - 92 andar - salas 909, 910 e 911 - CEP: 70306-908 - Brasília - Distrito Federal e Parque 
Industrial situado na Rua René Bitencourt, ns 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ -
CEP: 23.565-200, neste ato representado, conforme inciso VII do artigo 22 do Estatuto da Casa da Moeda 
do Brasil, aprovado pelo Decreto n? 2,122, de 13/01/97, por sou Diretor Vice-Presidente de Administração e 
Finanças, o Senhor DANIEL AUGUSTO BORGES DA COSTA, portador da Cédula de Identidade ne 1.412.053, 
expedida pela SSP/PB c- do CPF n? 384.753.504-91. nomeado pelo Ato de 15/08/2012, publicado no D.O.U 
de 16/08/2012, e por seu Diretor Vice Presidente de Produção, o Senhor FÁBIO BOLLMANN, brasileiro, RG 
23.493.153-3-DETRAN-RJ, CPF 013.002.327-22, nomeado pelo Ato de 11/05/2012, publicado no D.O.U de 
14/05/2012, denominado simplesmente CONTRATADA, tendo como INTERVENIENTE o CONSELHO 
NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS - CONDEGE, doravante denominado INTERVENIENTE, 
entidade inscrita no CNPJ sob o ns 14.984.936/0001-09, com sede no Bloco SCS, Quadra 4, Bloco A, loto 04. 
Edifício Zarife, sala 803, Asa Sul, CEP 70304-904, Brasília- DF, neste ato representado por seu Presidente o, 
Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr2 Nilton Leonel Arneckc Maria, RG nfi' 
4.036.582.072 - SJS/RS e CPF n5 708.922,370-15, firmam entre si o presente Termo Aditivo, 
Este Termo será regido peia Lei Federal de n- 3.666, dc 21 de junho de 1993, e alterações, Decreto Fedèraí. 
n? 7.360/2010, pela Ata de Reunião do dia 01/10/2013 (ANEXO 1 deste aditivo) e proposta CMB no ofício^ 
DIREM 078/2013 de ü8/10/2ü.i3 (AWtXO "n cl«ie aditivo), lendo em visto o que consta nos processos 
administrativos indicados no ANEXO II do Referido Contrato Original, em observância a prestação* dos 
serviços objeto do contrato, por ser a CONTRATADA detentora de exclusividade no uso dos principais i téns' | /vy 
de segurança que compõem os conjuntos de identificação funcional contratados. 

A 

l 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objeto: 

Coordenadoria <!c Compras L- Ontmo." - Tc!. OI) 33-IK-6150/61'!?. H-nuil: a>nir:iu>y 'Í.MCIVnTfcii.N,ÜIŷ tvviir 
Rua Bcmnrdo Guimarães. 26*10 - Sumo Agostinho - Beto Horizonic/MG - C1;P 30.140-082 

X M G Í 
Lüjil-f.v ÜiJ .̂ liíCí i11 • Í.UÍ* 

tffr Cl 
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D E F E N S O R I A PÚBL ICA DO ESTADO DE M I N A S GERA IS 

1.1 Alterar as especificações técnicas do projeto inicial relativos à personalização das carteiras, descrita 
no Anexo 11, com fulcro no art. 65, inciso 1, alínea "a'; da Lei Federal de n? 8.666, de 21 de junho de 
1993, exclusivamente para as carteiras de identidade funcional desta DPMG. 

Cláusula Segunda - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor estimado para este Termo Aditivo é RS 4,191,84 (quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e 
quatro centavo?) par-. n rr-nrj^ d-? r-n? vigência. Este v^lor está consignado na seguinte dotação 
orçamentária: 

1441.03.092.726.4150.0001.339039.36.10.1 

Cláusula Terceira - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento. 

E, assim justas e avençadas, f irmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual forma e teor, com 2 (duas) 
testemunhas a tudo presente?. 

L 21 ' " Belo Horizonte, ^ de 2013. 

Ciniicr\<\lèéí Cosia 
ASSESSOR jtaiDlb\ - OAB H-SSs 

\ 

í ^ f APROVADO) o ) 

Diretor Vice-Presidente delídmintstração e Finanças 
\ *••.•<• , ^da-Gasa da Moeda 

S J M : « ^ • t c E / 

FÁBIO BOLUVI^NN J ^ ^ R O M * ^ ^ 
Diretor Vice-Presidente de'Pi^dução da Casa da Moeda "" 

NiLTON LEONEL ARNECKE MARIA 
Presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos 

ANDRÉA ABRITTÀ GARZONTONET 

I ,-Defensora Pública-Gçr^l 

M I í ( 

| D'ÁK1iEL"ftÜiSÚSTO:BORGES DA COSTA 
ie Adrt 

C. 

Testemunhos; 

CPF:. £3). 6J.6.:. 
Nome . t r ! í ú U . . K l . ' . Á . 
CPF: .DbàbôaTè&íx.-Jíú 

Coordcnadoria dc Compras c Contratos - Td. (31) 3348-6150/6M 7. l--mail: amtnikisw\lclb)soria,nm.gt 
Um lt::m;!r<!o ('iiii:nnr:Ví. ."!Míl - S:mio A î>;iiihi> - Hclu nnriv.oitk/MG - CI"lT»0.M0-0X2. 

I • 
u • 
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5NF-196S.01 



T C E / G E P R ( 

P G . 485 

112-qmNTA-FtiRA, »pejftNtmooE;ou 
KiypACÀt) RURM . M M A 

r ..IMi-.iíiJXSAUONAi 
. r .M IV** rt •> >t"-.r« U D Ml 
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001» 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/tV QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, C O M O CONTRATANTES, AS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS, COMO 

CONTRATADA A CASA DA MOEDA 1)0 BRASIL - CMB E. 

C O M O INTERVENIENTE, O CONSELHO NACIONAL DE 

DEFENSORES PÚBL1C0S-GERAIS - CONDEGE, NA FORMA 

ABAIXO: 

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014), nesta cidade 

do Rio de Janeiro, as DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS, qualificadas na forma do 

Anexo I do aditivo, na qualidade de CONTRATANTES e assim também denominadas e a 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério 

da Fazenda, criada pela Lei n° 5.895, de 19/06/73. inscrita no CNPJ sob o n° 34.164.319/0005-

06, sediada em Brasília, na sede SBS -Quadra 02 - bloco "Q" - Lote 03 - Asa Sul - Edifício 

Carlos Saad - 9o andar - salas 909, 910 e 911 - CEP: 70306-908 - Brasília - Distrito Federal e 

Parque Industrial situado na Rua Renc BltencourL n" 371 • Distrito Industrial de Santa Cruz -

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 23.565-200, neste ato representado, conforme inciso Vil do artigo 

22 do Estatuto da Casa da Moeda do Brasil, aprovado pelo Decreto n° 2.122, de 13/01/97, pela 

Diretora Vice-Presidente de Relações com o Mercado - a Senhora LARA CARACCIOLO 

AMORELLI, brasileira, servidora pública, RG: 07.669.183-1 - IFP-RJ, CPF: 973.066.737-34, 

nomeada pelo Ato de 11/05/2012, publicado no D.O.U. de 14/05/2012, e por seu Diretor 

Técnico Vice-Presidente - o Senhor MARCONE DA SILVA LEAL, brasileiro, RG. 

03.418.821 - Conselho Regional de Química-RJ, CPF: 073.527.027-87, na qualidade de 

CONTRATADA e assim denominada, tendo como interveniente o CONSELHO / 

NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS - CONDEGE, doravante ////)/ 

denominado INTERVENIENTE, neste ato representado por seu presidente, o Defenstíf\\jf ' 

Público-Geral do Esifido ^ Rio Grande do Sul. Dr. Nillon Leonel Arnccke Maria,,RG: 

4036582072, CPF 708.922.370-15, regido pela Lei 8.666/93 e alterações, resolvem celebrar 

o presente Termo, com base na inexigibiüdade de licitação, Art. 25, caput, I e II. do referido 

diploma legal, e em observância a prestação de serviços objeto deste contrato, por ser a . 

CONTRATADA detentora de exclusividade no uso dos principais itens de segurança que 

compõem os conjunto de identificação contratados, quais sejam, o papel filigranado CMB 9'i 

g/m das cédulas de identificação e a tinta OVI (opticamente variável) na cor "magenta-green" 

dos distintivos metálicos, e nas demais normas legais e regulamentares alinentes â matéria. % 

mediantes as cláusulas e condições seguintes: / \ J 

\ 

l l i i i S M M í m ^ m m m ^ o ; - J ^ í \ 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato original, para 

oportunizar a satisfação do quantitativo integral previsto na cláusula terceira do contra r̂  

original, à exceção daquele pertinente à Defensoria Pública do Estado de Goiás, pelo prazo de 

vinte e quatro meses, a contar 02/03/20)4; reajustar o preço dos produtos que forem 

solicitados a. partir da vigência deste aditivo pelo percentual de 5,9108%, conforme previsto na 

cláusula nona, item 9.2 do contrato, com base no 1PCA de dezembro/2013; incluir na cláusula 

décima quinta, item 15.3. pnm fim cie estabelecer como obrigação de cada parte contratante a 

apresentação, no prazo de 30 dias da assinatura do presente termo, de seu cronograma de 

solicitação de conjuntos de identificação,funcional que contemple a quantidade mensal a ser 

requerida,-observado o quantitativo, n ser s a t i s f e i t o . ' 

<?""VN i !•) V ^ ! / 
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0 valor global da contratação em razão da redução do quantitativo da Defensoria 

Pública do Estado dc Ouins c aplicação dc- índice dc: reajuste de preços passa a R$ 

2.043.584,47 (dois milhões, quarenta e Ires mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta 

e sete centavos), considerando que o conjunto de identificação funcional passará a R$471,94 

(quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) e o custo da emissão de 

segunda via de cédula de identidade passará a R$38,13 (trinta e oito reais e treze centavos) <: 

a segunda via do conjunto completo a RS296.55 (duzentos e noventa e seis reais e cinqucnia 

e cinco centavos). 

Parágrafo único - iNa hipótese de haver solicitações de conjuntos de identificação 

funcional compreendido entre a data do relatório encaminhado pela Casa da Moeda do Brasil 

e o início da vigência do presente termo que importe em alteração do quantitativo a ser 

satisfeito, tal fato poderá ser objeto de novo aditivo para alteração de valor do presente. 

^ l á ^ ^ i f ^ E K x g M R ^ ^ GAÇÃO l 

Permanecem inalteradas todas as CLÁUSULAS e condições do contrato inicial 

não modificadas por este instrumento, cxccio para as carieiras de identidade funcional dos 

Defensores Públicos do Estado dc Minas Gerais, conforme primeiro termo aditivo. 

As CONTRATANTES providenciarão a publicação deslc Termo Aditivo, por 

extrato, no Diário Oficial dos respectivos Estados, conforme determina o Parágrafo Único, do 

artigo 61, da Lei n° 8.666/9? c suas alterações. 

1/ 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo 

Aditivo lavrado em 20 (vinte) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes e 

testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro. 29 dc Janeiro de 2014. 

CONTRATANTES: 

Defensor Público-Geral do Estado do Acre 

«VIU: W Í W 

Defensor Público-Gcral do Estado da Bali ia 

•Í-U rl i ÍAÍ 

Defensor Público-Geral do Estado do Ceará 
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Defensor Público-Geral do Entalo do Espírito Santo 
v 

fCE/GEPR( 
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Defensor Público-Geiai do Estado de Goiás 

• 11 • 

Defensbr Públicõ-Gera! do Estado do Maranhão 

• • .. - \ 
Defensor í^úbliebj^eral 'do Estadodo Mato Grosso 

í \ " / v 7 \ 
VX \ ! \ 

Defensor Público^Gcral do Estudo do M . i t o Grosso cio Sn 

Defensor PúblicB-taeral do Estado de Minas Gerais 

ÍL_\ W , 
Defensor Público-jSéral do Estado do Pará 

\ 
a ; I 

\ ur^Oj. . v o 
defensor Público-Geral do Estado dé Pernambuco 

•vi',,^. \<:.\. -i ; 
Defensor Públíco-Geral do Estado do Piauí 

/ 
f\ u 

il 

Défensor Públieo-GeraXdo Estado'do Rio de Janeiro 

TC£ L GEARQ 

l E G I S Í U D Á D E C O M P R O M E T I D A 

Defensor Público-Geral'dó Estado de Rondônia 

À 

i r t -4-
Defensor Público-Ger;ii (In.rViwl^ de^/.^íiVn 

v 

Defensor Público-Geral do Êstado de São Paulo 

' „ . L 
Defensor Público-Ger^ lá0'Êstádo"~dè Sergipe 

$ 1
 •< ( j 
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CONTRATADA: 

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CiMB; Empresa Pública Federal vinculada ao Ministério 

da Fazenda, criada pcln l.ci n° 5.805. dr 1 inscrita no CNPJ sob o n° 34.164.319/0005-

06, sediada em Brasília, na sede SBS - QimU^ 02 - bloco "Q" - Lote 03 - Asa Sul - Edifício 

Carlos Saad - 9o andar - salas 909, 910 e 911 - CEP: 70306-908 - Brasília - Distrito Federai e 

Parque Industrial situado na Rua René Bitencourt. n° 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz -

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 23.565-200, neste ato representado, conforme inciso VII do artigo 22 

do Estatuto da Casa da Moeda do Brasil, aprovado pelo Decreto n° 2.122, de 13/01/97. pela 

Diretora Vice-Presidente de Relações com o Mercado - a Senhora LARA CARACCIOLO 

AMORELLI, brasileira, servidora pública, RG: 07.669.183-1 - IFP-RJ, CPF: 973.066.737-34, 

nomeada pelo Ato de 11/05/2012, publicado no D.O.U, de 14/05/2012, e por seu Diretor Vice-

Presidente de Produção - o Senhor FÁBIO BOLLMANN, brasileiro, RG: 23.493.153-3 -

DETRAN-RJ, CPF: 013.002.327-22, nomeado pelo Ato de 1 i/05/2012, publicado no D.O.U. de 

14/05/2012. 

INTERVENIENTE: 
P ííj 

-l/A'' I 

N1LTON LEONEL ARNÉCKE MAR1A 

Conselho Nacional dos Defensores Piibiicos-Gerais - Presidente 

/A/TCE I GEARQ 

TESTEMUNHAS: 

LEGIBILIDADE 
C O M P R O M E T I D A 

NOME: -A; Í 

CPF: t b - . > 

RG: ; -... 

i- í 

NOME: " f s J ^ J ^ 

CPF: v V i , 

RG: 0 3 0 3*; ^ - 2 ni 

f\ 
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tf 
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ANEXO I 
Qualificação das partes e seus representantes legais 

pG. 485 

CONTRATANTES 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ACRE 

CNPJ: 1 04-581.375/0001-43 

Endereço: Rua Custódio Freire, n° 26 - Bairro do Bosque - Rio 
B r a 1 co / A C • CE P 6 9 9 0 9 - <1G n 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dr. Dion Nóbrega Leal < 
RG: 391.964-SSP/PB 
CPF: 206.203.144-00 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 07 .778 . 585 / 0 0 0 1 - 1 4 

Endereço: Av. Manoel Dias da Silva. 831 - Salvador - BA - CEP 
41830-00.1 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dra. Vitória Beltrão 
Bandeira 

RG: OO88287769 SSP /BA 

CPF: 165.265.035-00 

DEFENSORIA PtJBLICA DO ESTADO DA CEARÁ 

CNPJ; 02.014.521/0001-23 ^ 

Endereço: A v . p i n t o Bande i ra , m i - Luc.in.no Cavalcante Fortaleza 
CE-CEP 60.811-170 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dra. Andréa Maria 
Alves Coelho 

RG: 8904002007014-SSP/CE 

CPF: 464.355.303-00 / 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CNPJ: 00.671.513/0001-24 

Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, n° 54 - Centro, 
Vitória ES - CEP 29010-520 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dr. Gilmar Alves 
Batista [\ A 

RG: 7.751.248 -SSP/MG í; ]' ! 

CPF: 910.607.296-87 I 
í r-

DEFENSORIA PI JBLICA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO '• .i, s 

CNPJ: 0 0 . 8 2 0 . 2 9 ^ / 0 0 0 1 . - 4 - [J. \ 

Endereço: Rua da Estrela, n° 421 - Praia Grande - Centro Histórico 
- São Luís - MA - CEP 65010-200 

Representante: Subdefensora Pública-Geral do Estado Dra. Mariana 
A l b a n o dc A lme i d a ~ " , 

RG: 91008004483 SSP/CE (v., . . 
CPF: 7 0 3 9 0 9 5 9 3 - 9 1 /}.! 1 V) 

A-' \ t 
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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 
CNPJ: 0 3 . 5 0 7 . 4 1 5 / 0 0 3 1 - 6 0 

Endereço: Rua 06, Quadra 11, Setor A - Centro Político 
Administrativo - Cuiabá - MT - CEP 78.050-970 

Representante: 1° Subdefensor Público-G6ral do Estado Dr. Silvio 
Jéferson de Santana ^ 

RG: 954495 SSP/MT \' f , GEARQ 
CPF: 570.890.781-91 • 19 / 

^ R O M E T l Õ A 

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
CNPJ: 03.236.066/0001-73 

Endereço: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco IV, 
Parque dos Poder es - Jardim Veraneio - Campo Grande 
- M S - C E P 79031-310 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dr. Paulo André 
Dcfante 

RG: 000.479.958 SSP/MS 
CPF: 572.756.101-91. 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 05-599*094/0001-80 

Endereço: Rua Bernardo Guimarães, n° 2640, 10° andar - Santo 
Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP 30.140-082 

Representante: Defensora Público Geral do Estado Dra. Andréa Abritta 
Garzon Tonet 

RG: M-3.031.359-SSP/MG 

CPF: 512.782.946-00 

DEFENSORIA PI LJBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ | 

CNPJ: 34.639.526/0001-38 / 

Endereço: Travessa Padre Prudêncio, n° 100 — Bairro do Comércio 
- Belém - PA - CEP 66.OOO-OOO 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dr. Luis Carlos de 
Aguiar PorLela 

RG: 2436429 -SSP/PA 

CPF: 323.796.682-72 

DEFENSORIA PI ÒBLICA GERAL DO ESTADO DO PERNAMBUCO 

CNPJ: 02.899.512/0001-67 

Endereço: Rua José de Alencar, n° 385 - Boa Vista - Recife - PE -
CEP 50.070-3.^0 

Representante: Defensora Pública Geral do Estado Dra. Marta Maria 
Alves dc Brito Freire 

RG: 912.678. SDS/PE 

CPF: 848.589.314-04 /-ii 1 -

ytn k A 
/ ií 



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
CNPJ: 

Endereço: 

041263856/0001-23 

TCE/GEPR( 
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Rua Nogueira Tapety. n° 138 - Bairro cios Noivos -
Tcresina / PI - CEP 64.046-020 

Representante; Defensora rública Geral do Estado Dra. Norma Brandão 
Lavenére Machado Dantas 

RG: 3 3 0 . 1 0 5 S S P / Á L 
CPF: 475672284-91 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RJO DE JANEIRO 

CNPJ: 31.443526/0001-70 

Endereço: Avenida Marechal Câmara, n° 314 - Centro - Rio de 
Janeiro / RJ - CEP 20.020-080 

Representante: Defensor Público Geral do Estado Dr. Nilson Bruno Filho; 

RG: 8 3 6 . . Í O 7 - 9 

CPF: 851.629.307-68 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
CNPJ: 01.072.076/0001-95 

Endereço: Rua Padre C h i q u i n h o , n° 913 - Bairro Pedrinhas - Porto 
Velho / RO - CEP 76.801-490 

Representante: Suhdefensor Público-Gcral do Estado Dr. Edvaldo Cairei, 

RG: 7889193 SSP/SP / 

CPF: 839.252.108-06 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA 

CNPJ: 07.161.699/0001-10 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 5105, Bairro Centro - Boa 
Vista / RR ~ CEP 69-301-O3O 

Representante: Defensor Publico Geral do Estado Dr. Stélio Dener de 
Souza Cruz 

RG: 74734 SSP/RR 
CPF: 383.060.502-15 V 

1 ' •/ 

•í. 1 • 

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
CNPJ: 08.036.157/0001-89 

Endereço: 

Representante: 

RG: 

Rnn Boa vista, Ti° 200 - Centro - São Paulo / SP - CEP 
01.014-000 
2 " S i i b c l e f c n s o r P ú b l i c o G e r a l d o E s t a d o Dr. I Gê- P ^^ 

Eduardo Depiné Filho f\ 
5.104.660-MG t \o^ V 

CPF: 266.621.368-40 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAJL DO ESTADO DE SÉRGIPE 

CNPJ: I 13.128.798/0029-02 ;'r 
j • • ' ' 

Endereço: Travessa João Francisco Silveira Sobral (Barão de 
Ma ruim) n° mf - São José - Aracaju / SE - CEP 49.015-
080 ' _ 

Representante: Suhdefensor Público GtHal do Estado Dr. Jesus Jítiro 
Almeida de Lacerda/fe, X 

A 



t RG: 
CPF: 

1175544 Sfí,J/PB 
023.841.364-02 
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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS ! 
CNPJ: 07.248.660/0001-35 1 

Endereço: Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 
Paçr» Municipal ~ Pnlmn.c/TO - CEP 77.021-654 

Representante: Defensor Publico Geral do Estado Dr. Marlon Costa Luz 
Amorim 

RG: 1344823 SSP/MA 

CPF: 700.746.233-20 

DEFENSORIA PI LTBLICA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
CNPJ: 12.219624/0001-83 

Endereço: SCS - Quadra 4 - Bloco A - Edifício Zarife - 40 andar -
Brasília / Di ; - CEP 70.300-944 

Representante: nrfrnsnr PúBlico Geral do Estado Dr. Jairo Lourenço 
Almeida 

RG: 385941SSP/DF 
CPF: 115-334.391-68 / GEARQ 

CONTRATADA: 
ÇSSSBMÊTIDA 

1 u 

Casa da Moeda do Brasil - Diretora Vice-Presidente de Relações com o Mercado f 

/ / 
- ^ y 

MARCONE DA SILVA LEAL 
/ 

Casa da Moeda do Brasil - Diretor Técnico Vice-Presidente/ 

' A f> 

\ i í V y 

/ 

INTERVENIENTE: 
Dk.'-1 

V 'N. 1 \ 
\ \ 

\ 
V 

CONSELHO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS - CONDEGE, f 

entidade inscrita no CNPJ 14.984.936/0001-09, com sede no Bloco SCS, Quadra 4, Bluco A : ;
 y j £ ' 

Lote 94, Edifício Zarife, Sala 803, Asa Sul, Brasília, DF, CEP 70.304-904, neste ato 

representado por seu presidente, o Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do 

Sul. Dr. Nilton Leonel Arnecke Maria, cédula de identidade 4036582072 e CPF 

708.922.370-15 - Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais - Presidente. Ú/ 
\i s 
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IICUNOAS MÉDICAS DEFERIDAS (Conforme cftfioa Cs /jnía MífliM) 
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PORTÍ4«IAII" o; 4, OE o? OE ABRIL OT AOU. 
O SUUDEfENSOR PÚBLICO GERAL DO E-STADO OA BAHIA, na uto d". íürllx/iíJ" 
pelo anigo 32, XXXI, da LC Estadual r>' 26/.200fl. delegad» por mew it Fqmt& n' 130>20i 3. 
RESOLVE dMljníf» Oefertttra PÚMiM CWARA PEIXOTO FERIJANtJÊS IMSENSSS pam. 
e»<epcitníinicr.tff. com -íffhcí retrofiirvoo. oioicct a subsifiutçio automatica junto n& ir of 
Espcciailraío Criminai dc Salvador, no período de 07 de rbtti a 11 de aMB<ií 2014 
SsVprtsr n7 de 20M. 

SkibdcIc.-iS.or Púsüeo Gínl 

POÍÍ .N' ca 07 C£ ABRIL OÈ 1014. 
O DUCCEfcusOR fÚSLICO CERM 00 ESTADO OA BAHIA, no uso de oltioulçío çoníwlda 
p«to »;1lga Í2. XXXI. d» IC Ejíitriuni n" 2C3008, rífjtflgníía por ntnlft d* PoUíd?. n* iM/2013. 
RESOLVE designo» g Oclensera Públien CAMILA WARIA GÓES CE SOUSA para. o* «opcional-
jrvcíKí.Merccr a substituição automática Jmlo ao 12*0 P EspeilíWflícC/tniInalde Sslvador, nfr 
pcilocode CS ce abril • 09 de maio rt« 2014. 
Setvfdor. 07 de abril d* 2014. 
RÊf/ATO AMARAL ELtAS 

SutdelcnMr Püí.llco Gí.-Sl 

Retificara Portaria r* 21(2009,publicada no 0.0.E.. ealçiode-12.1527009, que concedeu Llcen-
rfn Prêmio no servido» Vttlded Saraiva Conceição, esaaslro 2l,?23,2'i3-7. 
Ond» se 16:D» meses. qüinqüênio» 1962(1987 - t(M7rt99? - 1PP2/1P97 
Leis-»: 06 mui, ijuinqulnki» IM7190? • IS)9?/io?7 
OonDoXs»ltr. 
D£re (a; AtfmWW/atlvo 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUOtiSB 

RESUMO RESCISÃO CONTRATO REDA 

Pro«MO n" 1502140011073- SUDESÇíJOÂO PAULO LOPES SOARES- FuneJo Técnico Nível 
SupeiloifCoordtnador d» Núcleo - matricula n'83,509588-4. a perito de 31.03.2014. 
Processo n' 160214000391 - SUDE36'MÔRT SUZART PGORA - f ui;èa Tíc.Hld JiK-íl Su-
psrtorJCoordensdot d* NúcJto - mattlort* n"69.559807-8. a partir de 04.04..2014. 
Sítvador. 07 de abril de 2014. Elias Nunes Dourado. Diretor Geral, 

PORTARIA N* 264/2014. OE 07 OEAORtl DE 2014. 
O SUI5DEFEN30R PÚBLICO GERAL 00 ESTADO OA RAHiA, no >r»o da wnbtirçAo noufnl-
ria pelo i.Iído 32, IocJjo XXXI. <ía LC Gslidual n" 26f2000, delegada por meio d» Pofiatio n*" 
I50i20l3. canaidefírtdo í» drsposl(««s iftsertii no artigo do mes-no diptemí togai. « para 
? iíu'iv.1 in̂ íiyftíeial no mirifrfto do Conselho Nitctonat aa JuMlça. fBlulwo aoo |;rosoft 
provüoiias «nociudoÍ Co Oatuíi, a st) raoiiiico no perijdo compreendido onlrí 
22 de abril a 16 de maio <)e 2014 RESOLVE: 
A«lgo • csmiüSo «spctlal e Uínsltina composia p«K3» OtícnarxíS Púhtlcos CLÁU-
p-, =r.-.:"íi:v f.; r, 0(v COSTA. PEDRO PAULO CASALI CAHIAE OANIELA A2EV600. no pcikiío compreendido er>ir« 10 de atritl« Iftd* mato de 2014; por 01CCO OAMOTA <i JUARE2. 
AMGELIN no período «mp/ccníirfo cníic 10 dc abril e }0 dc maio de 10 M; poi TAOtOLA PA-
CHECO, no pariodo«empreendido oniro 22 do ahiil e mdn nisio de 2011: por CYHAKAPEIXÔ  
TO rF.RfJAllOES ISRNSCF. no pcrtorlo cempríeniíido *ntr« 05 d» mie « 10 dc rraio SOM, 
pjrw í!u.;;crr. r,o .MUTIR ÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA «Cima muadc»: 
Artijjo í' • A,tsc«çio da Ooltnaor Púlíkco JUAREÜ AWGÈLIN, 0* tlcmúí» ncliii» liMurfot p«rm«. 
nectrAo afastados de suas ellvldades ordhêtlí». oem como os «líndimentos < etn-iosdes d« 
itílenri» prisional, estvo par* casos urcínres: 
Artijd 3* - Esta Portjrlíi eníi® flm vrpor na dala da putílicaçjo. 
Sslvadoi. C7 de abril de 2014. 
REMATO AMARAL ELIAS 
SutxJtfcnsot PúWiCo Oeral 

SECRETARIA DE TURISMO 
DESPACHOS DAOlffSTORIV ̂ ÇOft. pr->;:• -̂ .r,-. • r- r r. < 
ltn>u IW 
Cli-wu «i10t«ftW4AJOO «.«IRADOS SAJUC* TM ] j lis 

RESUMO 00 PRIMEIRO TERMO AOIT1VO AO COUTO ATO N* 30/2013. 
•-"•'"•"SSC- CCÍJTB/IT/ÍNTÇ' °übtíca dn Ealíitlo Oauiii; CON-
TFiATAO-V. REPREWIG-RepreMriinçáo c Comércio de Minas GoínislTOA. 08 JETO: o ocrés-
clmii ít^ <io vjljt nrtolntl (to Co--.1mto n* 34̂2013, eonioante p.-evltio no psrágrofe único ria 
ClJuiiíJ Primei:a oo rcfcrioa îsirîncmo ce en. 143. §1' da lei Es:adi/«| 0.4&fOS. rcícrenlc 
a o - í i,:!.-„'•: i'. î r.co', Imprestoros llpo m\ililíunctónflt. «inloime eipselflcsçôeí c condições d.-IiMíjs nfl SHÇÍO H do edital do P/eg Eletrônico n* 00/2013, no vn iar unKítlo dt rtí 3.148.00 
(tiiti mil cento e quarenta e orlo IOBISI, loMiiíaoío Ri 1S.740.00 (qnlru« mtl, teloctnio» c quti-
ranla renfs). Demal» CMutula» pírmormcím inallcudua. DATA ÜAASHINATUKA: 07.'Qú'20)«i. 
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RESUMO OOPRIMEIROTERMO ADITlVOAO CONTRATO M"U2i?.01J 
PROCESSO M*; 1224M001066S, CONTRATANTE: Dclcnsdria PCiblicj da Eeisdo tio Üalila -
COtJT RATADA: loe Tudo Lccaçâo e AssiílêncLa Ticnica Lida - ME, OBJcTCr. i> sdi-j.- -V 
(:;òs) ccnaxtenadcrcs tc ar lípo Spir, para s UrJcaae cia D PE na tíosec da so.inyi üj ̂ í/íi;., 
«ndo 02 (dois) da 12.000 OTUs. cujo valor mtnwl unliírlo ò (tp R$115.00 leçr̂c c dtv̂ ut»;. 
ieaiü)«01 (um) d» lô.OOO 8TUs com valor m«n»al uràlérto d« ft J 172.M ít«,i:o • «ihom <t ds* 
real»), tctalt2ando o açréscimo m*nsal de R$404,00 (quatrocentos c (fualro /eais). íiiojoimido 
a?ro>rtTiadamente 0.73% ao valor origina! do Contraio n1 Ç2/20U. oonaoenti prevlslo no í l' da 
ciáuíujlfs pi<n>e1ra do ieleildo Insirumento. Eítima-íc que o valor m»ns.ii dn contraio piwar.i do 
RS ÍOÍ.M íclnqiicnla e drvoo mí e quinhentosreatj) paia RJ 65.504,00 {cinquenlí e cinoo 
•II.I t r)j»\to i«>i»]. ÍJnin t!.i assinatura. 07/04ÍÍ014 

pçpuvn r,-iMra TERt/O A• Invo AO S/N^NTRE A OPE E A CASA DA MOEDA OO 
lin-ii.C 
CC:iTRAÍAiITE: OsltnMtl» Pfibtlc* do (xütedo da Sutil?; CONTHAIAOA; Casa da Mottda do 
•rasll OBJETO: profrogoçJo do contrato o-fgrnal para opodnnlzar a satftlnçío do q<.wni(tali-.-o 
Weç-ral previsto ns Ciíusuta Terceiia do Contraio 0'iginaf, peto p.-aío dc meses A coniar 
dc (V/.tîMI-í; raa|ut,i4t o prsço dos prorfutos que loiem solldladOS a pxrllr da vigi/ida dcs:t 
DCitr/o iiola pe/ccniusldc S.9108ÍI, conlor.nc (vevisto na Cliusuta Nona.Item 9,2 do Contraio; 
Incluir na diwula Oédm» Quinta, Item 15.3 para fim de eítsDd »ce< iorr.í) obtigêçio CÍÍ cada 
pano contratante a apresentação, no ptnzo do 30 dia a <5a assinatura í« pftsenl* tcinic. de seu 
cronorrsr.n de aelicHíçí o dc conjuntos d* kJentificaçi o /itnoonul <ju# r,;-,-.--!,: • • 
.~!ní̂1 a ser teqyeitóa.oi/iêando o quaninatfvo » ser onüsíeíto 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO S/N° QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, C O M O CONTRATANTES, AS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS, C O M O 

CONTRATADA A CASA DA M O E D A - CMB E, COMO 

INTERVENIENTE, O C O L É G I O NACIONAL DE 

DEFENSORES PÜBLTCOS GERAIS - CONDEGE, NA 

F O R M A ABAIXO: 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze (2014). 

nesta cidade de Natal, as DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS, qualificadas na 

forma do Anexo I do Aditivo e suas inclusões, na qualidade de CONTRATANTES e 

assim também denominadas e a CASA DA M O E D A D O BRASIL - CMB, Empresa 

Pública Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei n° 5.895, de 19/06/73. 

inscrita no CNPJ sob o n° 34.164.319/0005-06, sediada em Brasília, na sede SBS - Quadra 

02 - bloco "O" - Lote 03 - Asa Sul - Edifício Carlos Saad - 9o andar salas 909, 910 e 911 

- CEP: 70306-908 - Brasília - Distrito Federal e Parque Industriai situado na Rua Rene 

Bittencourt, n° 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 2.3.565-

200, neste ato representado, conforme inciso Vil do artigo 22 do Estatuto da Casa da 

Moeda do^Brasil, aprovado pelo Decreto n° 2.122, de 13/01/97, pela Diretora Vice-

Presidente^ Relações com o Mercado - a Senhora LARA CARACCIOLO AMORELLI, 

brasileira, "servidora pública, RG: 07.669.183-1 - DETRAN-RJ, CPF: 973.066,737-34, 

nomeada pelo Ato de 11/05/2012, publicado no D.O.U. de 14/05/2012, e por seu Diretor 

Vice-Presidente de Produção - o Senhor FÁBIO BOLLMANN, brasileiro, RG: 

23.493.153-3 - DETRAN-RJ, CPF: 013.002.327-22, nomeado pelo Ato de 11/05/2012, 

publicado no D.O.U. de 14/05/2012, na qualidade de CONTRATADA e assim 

denominada, tendo como interveniente o C O L É G I O NAC IONAL DE DEFENSORES ^ 

PÚBLICOS GERAIS - CONDEGE, doravante denominado INTERVENIENTE, nesta '̂ i 

ato representado por sua presidente, a Defensora Pública-Geral do Estado do Ceará, a 

senhora ANDRÉA MARIA ALVES COELHO, RG n° 8904002007014, CPF nl) 

464.355.303-00, regido pela Lei 8.666/93 e alterações resolvem celebrar o presente Termo, { 

com base na inexigibilidade de licitação, Art. 25, caput, I e II do referido diploma legal, e j 

em observância à prestação de serviços objeto deste contrato, por ser a CONTRATADA 

detentora de exclusividade no uso dos principais itens de segurança que compõem os 

conjuntos de identificação contratados, quais sejam, o papel fi li granado CMB 94 g/m2 das 

cédulas .de identificação e a tinta OV1 (oplieamentc variável) na cor "magenta-green" d o V — ' 

distintivos metálicos, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, 

mediantes as cláusulas e condições seguintes: \ 

CLÁUSULA P R I M E I R A - DO OBJETO 
/ t 

no 1 - O presente Termo Aditivo, tem por objeto proceder às alterações 

contrato original conforme as cláusulas a seguir: 

r, 
1.1 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam corja aiadesão 

das Defensorias Públicas d(̂ s Estados do Amazonas, Rio Grande do Notte 

ís 

i \YiS-; 

Santà^êktarina.jí n < 
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Distrito Federal, ao contrato s/n, a que este Aditivo se refere, conforme previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, item 3.2 do mesmo e conforme quantidades 

informadas no ANEXO II e III, cujos ̂ quantitativos de conjuntos das novas Defensorias 

Públicas aderentes serão suportados pelo destinado a "outros estados e/ou demandas 

adicionais". 

1.2 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam com a 

alteração da Razão Social de um dos CONTRATANTES, o Centro de Assistência 

Judiciária do DF, o qual passou a ser denominado Defensoria Pública do Distrito Federal, 

devidamente qualificada no ANEXO 1 desle Aditivo. 

1.3 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam com os novos 

quantitativos constantes nos ANEXOS II e III, os quais espelham a atual referência 

contratual, podendo ser alterados por aditivos, 

1.4 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em diminuir 

S P 5Q%Jcmquenta por cento) a quant idajejpjjginâria previstajygP&BA, e acrescentar a 

mesma quantidade a "Outros Éstados e/ou DemanHas Adicionais", conforme tabela do 

ANEXO II. 

1.5 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em retirar a 

quantidade originária 320 (trezentos e vinte conjuntos) destinada à Defensoria Pública do 

Distrito Federal, atual denominação do Centro de Assistência Judiciária do DF, e 

acrescentar o mesmo quantitativo de conjuntos a "Outros Estados e/ou Demandas 

Adicionais", conforme ANEXO II. 

1.6 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam com a v-, 

retificação do CNPJ da DPE-PI, cÔnstante no 2o T.A, cuja numeração correta é y\ 

41.263.S56/0001-37, conforme a Rcceita Federal do Brasil. * ri 
T.' 

1.7 - As contratantes, o interveniente e a contratada retificam e esclarecem que 

a sigla CONDEGE significa Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. / 

1.8 - As contratantes, cf interveniente e a contratada concordam com oi 

acréscimo de 110 (cento e dez) conjuntos à Defensoria do Maranhão, e com a retirada de 

igual número de conjuntos de "Outros"Estados e/ou Demandas Adicionais". ^ / 

1.9 - As contratantes, ô  interveniente e a contratada concordam com o ju 

acréscimo de 480 (quatrocentos e oitenta) conjuntos à Defensoria do Estado de São P a u W l j f 

e retirada de igual número de conjuntos-de "Outros Estados e/ou Demandas Adicionais"/ v 

1.10 - As contratantes, o interveniente e a contratada retificam a qualificação ̂  

do representante da DPE-SP, conforme o ANEXO I. \ \ 

\ ^ 
1.11 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em .alterar os \yj 

quantitativos de conjuntos dc "Outros Estados e/ou Demandas Adicionais" para Ló20 (um 

mil, seiscentos e vinte) conjuntos, após os acréscimos e supressões acima, mikpnue 

ANEXO Il.jfy^ 
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1.12 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam em alterar a 

quantidade total de conjuntos para 7.039 (sete mil e trinta e nove), conforme ANEXO I I 

1.13 - As contratantes, fe interveniente e a contratada concordam em 

reestruturar a tabela de quantidades, cm função da necessidade de informar o quantitativo 

de segundas vias de conjuntos funcionais, e reimpressão de carteiras, conforme previsto nos 

itens 3.4. e 3.5. do contrato inicial, levando-se em consideração possíveis ocorrências de 

roubo, extravio e outros. " 

1.14 - As contratantes, o interveniente e a contratada concordam a retificar o 

valor global do contrato, em face dos acréscimos e supressões de conjuntos, acima • 

mencionados, para o valor de RS 1.836.596,64 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil 

quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) a partir de 02/03/2014. 

conforme os ANEXOS II e III. 

1.15- Fica estabelecido que o período efetivamente considerado para efeito de 

cálculo da variação do IPCA do Segundo Termo Aditivo compreendeu o intervalo entre os 

meses de janeiro/2013 a dezembro/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA - QUANTIDADES ADICIONAIS 

As contratantes, o interveniente e a contratada acordam que, caso haja interesse t l 

pelas Defensorias em solicitar quantidades adicionais de conjuntos, estes deverão ser 

subtraídos dos quantitativos definidos como "Outros Estados e/ou Demandas Adicionais", 

e haverá necessidade formalização através de Termo Aditivo, com anuência do 

CONDEGE. í 

Parágrafo único. A contratada se obriga a informar ao CONDEGE. por 

escrito, sempre que uma das contratantes atingir o limite de 500 (quinhentos) conjuntos. 

s i 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RAMIFICAÇÃO 

l: 
Permanecem inalteradas todas as CLAUSULAS e condições do contrato 

inicial não modificadas, direta ou indiretamente, por este Instrumento. 

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇAO / 

As CONTRATANTES providenciarão a publicação deste Termo Aditivo, por 

extrato, no Diário Oficial dos respectivos Estados, conforme determina o Parágràfo v 

Único, do artigo 61, da Lei n° 8.666/9Í e suas alterações. " 

E, por estarem de acordo,? depois de lido e achado conforme, foi o raífesente 

Termo Aditivo lavrado em 23 (vinte e três) vias de igual teor e forma, assinadas pelas \x 

partes e testemunhas abaixo.^ r 

ÁV\ 
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CONTRATA 

Natp/RN, 12 de setembro de 2014. 

Defensor ublico-Geral do Eátado do Acre 

O • | <* 
i>\ }t> tv^ i ̂  \{-IVIO I') iiAÂMÂy 

Defensor Público-Geral do Estado da Bahia 

ê&B 
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L á * i r d l J U L U d Â ^ 
Defáisor Público-Geral do Estado do Ceará 

'Defensor Público-Geral^dòlEsTado^do Espírito Santo 

Defensor Público-Geral do Èstado^çlo Maranhão 

Defensor Públicò^óeraTdtS^Éstado do Mato Grosso 

íefensór Públicc^Gèr|l^d^Estado do Mato Grosso do Sul 

J 
Defensor Públ >úbí]co-Gé, 

-fft 
• <? 

ral do Estado de Mirfes Gerais 

A 

Deferísprfublico-Geral do Estado do Pjaúí 

7 : 

X 

• W s 

V t. 
\j 

f 

\ J 



Defensor Público-Geral do Estado do Rio dc Janeiro 

ULL 
Defensor Público-Geral So'Estado de Rondônia 

/Ai 

Defensor Público<Geral do Estado do Amazonas 

Defensor Pública-Geral g^stad£,dcflCio Grande do Norte 

KlM-

(ter-i V»7 
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)efensor Geral do Es/ado de Santa Catarina 

Defensor Público-Geral do Distrito Federal 

CONTRATADA: 

v* \J 

. 5 

hòP* 
M; 

>J 

r 
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Casa da Moeda do Brasil - Diretora Vice-Presidcnte de Relações com o Mercado 

FÁBIO BOLLMANN 

Casa da Moeda do Brasil - Diretor Vice-Presidente de Produção 

INTERVENIENTE: 

-BftÉA MARTA ALVES COELHC 

^ _ B A a rvi n u t 

AHDUÉA MÁRTÁ^ÃLVES COELHO 

Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais - Presidente 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

RG: 

ÇA7 ^ f l ^ 
NOME: & ^ A- WÚ"\fe t oA 

CPF: - > -i 

RG: O SSJÍ - ̂  Tí2 A W / C j 

f \ 
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CONTRATANTES: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE j 

CNPJ: 04.581.375/0001-43 j 

Endereço: Rua Custódio Freire, n° 26 - Bairro do Bosque -Rio {Branco/ AC - CEP: 69909-

460 ; 

Representante: J 
Defensor Público Geral do Estado, Dr. Dion Nóbrega Leal ! 

RG: 39L964-SSP/PB ! 

CPF: 206.203.144-00 j 

\ h 
O 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 07.778.585/0001-14 

Endereço: Av. Manuel Dias da Silva, n° 831 - Salvador - BA - C)EP: 41830-001 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado, Dr. Vitória Beltrão Bandeira 

RG: 0088287769 SSP/BA 

CPF: 165.265.035-00 

TCE/GEARQ 

JSSŜ » 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 

CNPJ: 02.014.521/0001-23 

Endereço: Av. Pinto Bandeira, n° 1111 — Luciano Cavalcante Fortaleza - CE - CEP: 60.811-

170 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado, Dra. Andréa Maria Alves Coelho 

RG: 8904002007014- SSP/CE j 

CPF: 464.355.303-00 ! 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CNPJ: 00.671.513/0001-24 

Endereço: Praça Manuel Silvino Monjardim, n° 54 - Centro, Vitória - ES - CEP: 29010-520 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Gilmar Alves Batista 

RG: 7.751.248-SSP/MG 

CPF: 910.607.296.87 ! ///\{V 

i j 
V 

/ 

V -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO í 

CNPJ: 00.820.295/0001-42 f 

Endereço: Rua da Estrela, n° 421 - Praia Grande - Centro Histórico - São Luís - MA - CEP; \v£\ 

65010-200 | ; 

Representante: ; 

Defensor Público Geral do Estado. Dr. Mariana Albano de Almeida 

RG: 91008004483SSP/CE ; 

& 
Í 'v\ 

V 



CPF:703909593-91 
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

CNPJ: 03.507.415/0031-60 

Endereço: Rua 06, Quadra 11, Setor A —Centro Político Administrativo - Cuiabá - MT -

CEP: 78.050-970 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado, Dr. Djalmn Snbo Mendes Júnior 

RG: 

CPF: 

••w 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ: 03.236.066/0001-73 f 

Endereço: Avenida Desembargador José jNunes da Cunha, bloc IV, Parque dos Poderes _ 

Jardim Veraneio - Campo Grande - MS -tlEP: 79031-310 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Paulo André Defante 

RG: 000.479.95SSSP/MS 

CPF: 572.756.101-91 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 05.599.094/0001-80 

Endereço: Rua Bernardo Guimarães, n° 2640, 10® andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte-

MG-CEP: 30.140-082 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado, Dra. Christiane Neves Procópio Malard, 

RG: M-6.511.330-SSP/MG 

CPF: 960.532.166-15 I I 

/ f> / • > v\ 
I * 
\ * 
V V 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 

CNPJ: 34.639.526/0001-38 

Endereço: Travessa Padre Prudêncio, n° 100 - Bairro do Comércio - Belém - PA - CEP: 

• X 66.000-000 
Representante: 

^ Defensor Público Geral do Estado, Dr.Luis Carlos de Aguiar Portela 

RG: 2436429-SSP/PA 

' CPF: 323.796.682-72 1 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTATUO DE PERNAMBUCO ^ 

^ C N P J : 02.899.512/0001-67 

y 

• D e f e n s o r Público Geral do Estado, Dr. Manoel Jerônimo de Melo Neto 

RG: 

CPF: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

CNPJ: 

Endereço: Rua Nogueira Tapety., n° 138- Bairro dos Noivos - Teresina/ PI - CEP: 64.046.-

020 ^ 1/ 

/•j 

\ 

* \ Endereço: Rua José de Alencar, n° 385 - Boa Vista - Recife - PE- CEP: 50.070-330 

Representante: 



Representante: 

Defensora Pública Gera! do Estado, Dra. Norma Brandão Lavenére Machado Dar 

RG: 330.105SSP/AL 

CPF:475672284-91 

TCE/GE P R Í 

AG8 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ: 31.443.526/0001-70 

Endereço: Avenida Marechal Câmara, n° 314 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-

080 
Representante: 

Defensor Público Geral do Distrito, Dr. Nilson Bruno Filho 

RG: 836.307-9 

CPF: 851.629.307-68 

) £ ; 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

CNPJ: 01.072.076/0001-95 

Endereço: Rua Padre Chiquinho, n° 913 - Bairro Pedrinhas - Porto Velho/ RO - CEP: 

76.801-490 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr, Antônio Fontoura Coimbra 

R G : v:; * LEGIBILIDADE 

TCE / GEARQ 

CPF: 

jHÍ 
COMPROMETIDA 

D E F E N S O R I A P U B L I C A D O ESTADO Dll R O R A I M A 

CNPJ: 07.161.699/0001-10 ÍT; 
•ste 

~ /'NI 
( b 
i , 

iy 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n°|5105, Bairro Centro - Boa Vista/ RR - CEP: 69301-/-. 

030 

Representante: 

Defensora Pública Gerai do Estado, Dr. Stélio Dener de Souza Cruz 

RG: 74734SSP/RR 

CPF: 383.060.502-15 í 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 08.036.157/0001-89 

Endereço: Rua Boa Vista, n° 200 - Centro - Suo Paulo/SP - CEP: 01.014-000 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Rafael Valle Vernaschi 

RG: 

CPF: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE 

CNPJ: 13.128.798/0029-02 

>< f 
w0\ 

Endereço: Travessa João Francisco Silveira Sobral - Barão de Maruim, n° 115 - São José - ' 
' NA Aracaju/ SE - CEP: 49.015-080 

Representante: 

Defensor Público Geral do Distrito, Dr. Jesus Jairo Almeida de Lacerda 

RG: 1175544SSJ/PB 

CPF: 023.841.364-02 

\ P^ 
j^— 

# 
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

CNPJ: 07.248.660/0001-35 

Endereço: Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 502, Sul, Paço Municipal - Palmas/ 

TO-CEP: 77021-654 
Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Marlon Costa Luz Amorim 

RG: 1344823 SSP/M A 

CPF: 700.746.233-20 

fâ r 

PO.499 

NOVAS CONTRATANTES 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CNPJ: 

Endereço: Rua Maceiór.n° 307 - Nossa Senhora das Graças. CEP: 69.053-135 

Representante: 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. José Ricardo Vieira Trindade 

RG: 

CPF: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO R IO GRANDE DO NORTE 

CNPJ: 

Endereço: Av. Duque de Caxias, 102, Ribeira-Natal/RN 

Representante: 

Defensora Pública Geral do Estado, Dra. Jcanne Karenina santiago Bezerra. 

RG: 

CPF: 

V 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 

Endereço: Av. Othon Gama D*Éça, n° 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet - Centro - CEP: 88015- / 

240 - Florianópolis - SC / 

Representante: / 

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Tvan César Ranzolin. ' 

RG: 

CPF: ií« 

- JU 
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

CNPJ: 12.219624/0001-83 

Endereço: SCS - Quadra 4 - Bloco A - Edifício Zarife - 4o andar - Brasília/ DF - CEP: 

70.300-944 

Representante: 

Defensor Público Geral do Distrito, D ^ a i r o Lourenço de Almeida 

RG: 385941 SSP/DF 

CPF: 115.334.391-68 ; % 
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ANEXO II PO 32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N - CASA DA MOEDA x DEFENSORIAS x CONDEGE - QUANTITATIVO GERAL 

j j g j j H 
fOTítí ORIGINÁRIA^ 

1 3 É 9 » | § Í S E Í R 
§{( 

SBISKIi iÈS 

^ V T ^ D I M Â N D A ; 
P ^ A D I C I O N / ^ ; ^ 

M i ^ m . 

S&JLTl M j ^ U O ^ g g 

MT VI I I ITMTV ' ÎI I IRRV l l : l i l 
DPGE-AC Acre 80 RS 35.643,00 R$ 35.548,00 RS 37.755,08 R$ 19.120,64 R$ R$ 19.120,64 DPGE-AC 
DPGE-AL Alagoas 0 K$ R$ R$ RS R$ R$ INATIVA 
DPGE-AP Amapá 0 R$ Râ R$ R$ R$ RS INATIVA 
DPGE-AM Amazonas 0 RS R$ RS R$ 84.349,20 RS S.4.949,20. DPGE-AM 
DPGc-BA Bahia 600 RS 267.360,00' R5 167.739,20 R$ 177.653,93 R$ 177.281,22 R$ R$ (35.699.12 DPGE-6A 
DPGE-CE Ceará 500 RS ^222.800,00 R$ 64.094,40 R$ 67.882,89 R$ 66.733,10 RS R$ 66:733;10 DPGE-CE 
DPGc-DF Distrito Federal 0 RS RS R$ RS RS 151.020,80 R$ 151.020,80 DPÕE-DF 
DPGE-ES Espirito Santo 170 RS 75.752,00 R$ 14.704,80 RS 15.573,97 R$ 15.573.97 R$ RS 15.573,97 DPGE-ÉS 
DPGS-GO Goiás 130 R$ 57.923,00 R$ 57.928,00 R$ RS R$ RS liM.YTiVA 
DPGE-MA Maranhão 130 RS 57.928,00 R$ 4577,60 R$ 4.848,17 R$ 128,77 RS 51.913,40 R$ 57.0.12,17 DPGE-MA 
DPGE-MT Mato Grosso 200 RS 89.120,00 RS 89.120,00 R$ 94.387,70 RS 94.3S7.70 R$ R$ 94.387,70 OPGE-MT 
DPGE-MS Mato Grosso do Sul 200 R$ 89.120,00 K$ 9.780,80 R$ 10.358,92 R$_ 8.603,42 RS R$ R.508,42 DPGE-MS 
DPGE-MG MinásfGerais 800 RS 356.4S0.00 RS 156.402,40 R$ 155.647,03 R ^ .124.511,99 R$ ' R$ 124.511,99 DP GE-MG 
DPGE-PA.. . Pará 350 R$ 155.960,00 RS 155.960,00 RS ^165:178,48 R$ 165.178,48 RS - i ...-., . . ^165 178,48 OPGE-PA ^ 
DPGc-PB Paraíba 0 RS R$ RS RS R$ INATIVA 
DPGE-PR Paraná 0 RS RS R$ R$ RS R$ - IÍ.:.\TIVA 
DPGE-PE Pernambuco SOO R$ 222.St)0,00 FÍ$ 111.400,00 R$ 117,D34,r>3 R$ 117.984,63 RS R$ 117.984,63 OPGE-PE 
DPGE-PI Piauí ASO RS 66. B-0,00 RS 66.840,00 R$ 70.790,78 R$ 27.372.30 RS R$ 27.372,30 DPGE-PI 
DPGE-RJ Rio de Janeiro .1012 RS 450.917,20 RS 301548,00 R$ 107.550,30 R$ 104.070.45 RS R$ 104.070,45 DPGE-RJ 
DPGE-RN Rio Grande do Norte RN 0 RS RS RS RS RS 18.877,60 R$ 18.877,60 OPGE-RN 
OPGÇ-RS Rio Grandft do Sul 0 RS RS RS R$ R$ l?'.;\TIVA 
DPGE-RO Rondônia 80 R$ 35.648,00 RS 35.643,00 R$ 37.755,08 R$ 6.926,46 RS RS 6.926,46 DPGE-RO 
DPGE-RR Roraima 300 R$ 44.550,00 R$ 44.560,00 R$ 47.193,85 R$ 28.316,25 R$ - R$ 28.316,25 DPGE-RR 
DPGE-SP São Paulo 600 R$ 267.360,00 R$ 19.368,00 R$ 20.512,80 R$ 20.512,80 R$ 226.531,20 RS 247.044,00 DPGE-SP 
DPGE-SC Santa Catarina 0 RS RS RS R$ R$ 62.296,08 R$ 62.296,08 DPGE-SC 
DPGE-5E Sergipe 150 RS G6.340,DO R$ 66.840,00 R$ 70.790,78 R$ 28.753,12 RS RS 28.7S8,12 DPGE-5E 
DPGE-TO Tocantins 97 RS 43.223,20 RS 1.674,40 RS 1.773,37 R$ 1.773,37 RS R$ 1.773,37 DPGE-TO 
CENTRO DE ASSIST. JUDÍCIÁRIA DO DF 320 RS 142.592,00 142.592,00 R$ 151.020,33 RS 151.020,33 RS RS NOME ALTERADO (DPGE-DF) 
TÒDÀS - DEMANDA ADICONAL .1000 :RS , 445-600,00 .ê fe í í . 445.600,00 R$ , ; 471.938)52; R$/ -.'471.938,52 R$ 4. 764.541^32- R$ ' f í68.953,04 « < < SALOO DEMANDÁ ADICIONAL. 
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ANEXO II) DO 32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO S/N - CASA DA MOEDA x DEFENSORIAS x CONDEGE - DEMANDA ADICIONAL UTILIZADA - VISÃO GERAL • 

flBHI SÉÉl̂  Si §|||J V 3 9 .T:A - DEMANDA--
m ^ m m §gijp| | | | Í Í | | § 1 | WSIÈÊÊÈÈÍ 

DPGE-AM Amazonas 0 RS - RS RS - RS RS 84.949,20 RS 84.949,20 DPGE-AM 
DPGE-DF Distrito Federal D RS - RS RS - RS - RS 151.020,80 RS 151.020,80 DPGE-DF 
DPGÉ-MA Maranhão 130 RS 57.928,00 R$ 4.577,60 RS 4.848,17 RS 128,77 RS 51.913,40 RS 52.042,17 DPGE-MA 
DPGE-RN Rio Grande do Norte 0 R$ - RS RS - RS RS 18.877,60 RS 18.877,60 DPGE-RN 
DPGE-SP São Paulo 600 R$ 267.360,00 R$ 19.368,00 RS 20.512,80 RS 20512,80 RS 226.531,20 RS 217.044,00 OPGE-SP 
DPGE-SC Santa Catarina 0 RS - RS RS - RS RS 62.296,08 62.296,08 DPGE-SC 
TÕDAS %mm V l DEMANDA ADICONAL^. mm-ioomm RS£ 445.600,00 600,00 R S I ^ ^ 4 7 1 . 9 3 8 , 5 2 Í R $ ^ 7 6 4 : 5 4 1 , 3 2 ; 168.953,04;. <<<<SALDO' DEM AND A ADI dONAl:, \ 

mwm^Êmm^mmwrnmmm 
^C^PO^ÀTiyqsSfíS 21 

& 

•>mm 
RS 471,94 
R$ 38,33 

^ í ^ y i A r ^ mm 296,55 

ÍSBSĴ vações;1 MPBK] "ANTÍ 

mm ̂ ÃtóR^^f ; 
180 RS 84.949,20 

P ^ I b ü K I 320 RS 151.020,80 
110 RS 53.913,40 
132 RS 62.296,03 
480 226.531,20 

s T , 

NOVAS DEFENSORIAS - T.A. : DPGE-AM; DPGE-RN; DPGE-SC; 

3- ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA: DE CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF PARA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL; 
^ R E ] D ^ R J | ^ < ^ q - D B S A L P O .50%: DA QÜA N J I D j ^ O R j G I N A RI A; D/tóDPG^BA Í^^GgÇj^UNTpS). PfiRA DEM£N DÂ ^Dj QONA^^iv-
5- RED1STRIBUIÇÃO DE SALDO 2: 320 CONJUNTOS DE CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF PARA DEMANDA ADICIONAL; 
,%RE DISTRIBUIÇÃO CONSIDERANDO AQUANT1PA05DE.620'MUITIPLICADAPELQ VALOR;DE'R$.471,94 (VALOfc.VIGENTE DO CONJUNTO NAV^ATA OEASS1NATU ÍWDO: 

EMISSÃO: FABIO ANDRADE SILVA LOPES: MATRÍCULA ^ V à 

REVISÃO: JORGE LUIZ CORRÊA CAMPOS: 

r 
MATRICULA 

«SÍ--

tK .V 
T) 
P 
cn 
o 

O 
m 

í ÍOÍÍÍ Sr-) 



JAIVOO*. IAMIA, OUA*TA.flIKA, 
IIKHVtK«ÔDIÍOU 
• ANO Í C K - W Í I . M ; Executivo 

TCE/GEPFH 
PG• 502 Ml Dl 

i 0*03/2015. 

PORTARIA N*. X37/2015/DPT - Considerai designado o wrviíor UH Alberto dv* Saiv.ei Te-
«Vi, TICÍJICO AdJntnltírittvO, matricula n* 20.149.542-0. p«(t responder pela caigo Cb Coorde-
nador III. itmbclo DAM. em atiSstlMçSo a lilular Cítatanl Ma/Ia de Carvalho Ftirelia. Técnj» 
AUmlnWrittw. fnilriwli n\ 17.330,123-®, «m raito de férias ragvtamanlirit ne parlod&de 
01/D 2/2015 102/0 J/70 li. 

PORTARIA N*. 003V2015/DPT • ConaWerar deaignedo o «etvttor Renüaon Miranda d» OHyetrj, 
PartoTícftleo di Potfeti, milrlctila n*20.24fl.303-fl. par» reaponder pels cargo CT Coírdc.indor 
t!, tlmbolo OAS-3, em »ubiWulf4o * Uiutar SHvana Nascimento doa Samoa, Pcrlio Técnico de 
P o I IcU. m» IrlCuU ti*. 20,247.37&-0,« mri Ei o de fírte» regulamentarei no período ae 02/02/2013 
a2i«>2/20iS. 
Dr. Eison Jeftewn Nevei da Silva 
Otrato«Gar«U0PT 

Polícia Militar da Bahia - PM/BA 

0 COMANDANTE-GERAL OAPOLlCtA WLITAR OA DAM1A, r» uso das suas tirtbtffiís conli-
dai na Lei £KI0UI1 7.09001, RE50LVÊ; f 
Porlirii n* DP/C AP/CIF JtRIfltoeervartXM fl) 1 /2015 
«»on«ru, * peoldo, do caryc d* Sofded» 1* Clara*. do Ouedro d» Praça» Policial» Mtlftircs, 
KELIE FERNANDES DA SILVA. Mel 30,452.112-9. «m edito nVoiUvo * 9$ Jar» 1$, pataenío 
• kutgrtt» coffllnçen!* da reicrva nlo rorm/narada derln Corporaçio, no* Termoi do tfl. 185, 
(nc I e art. 186. $ | 1*. 2* e 3', todos da Lei Estariyat n.' 7.WOTI, ccnfa;rne hfsrmaçiet eons-
lanti no P. A. ft • OS04140493071, 
Portadan* DP/CAP/C!FRRim»wtve/00S«1/2015 
«r onerar. * pedido, do cargo de Sole) a d o 1' Clssje. tio Oi/atf'0 de Praças PoHctati l/IWates. 
TMIAOO SANTOS PALMA, Mil 3C.479,OCS-1. eleito rat/oatfvo a 16 Do2 N, patwncio a 
trteprar o conüfigtf*» dl rc««r»« nío remunerada deala Corporação, noi lermoi da art, 185, tae 
1 e irt. 180. 5 J 1», 2* e 3». tidos d» Lei Eiladual n." 7.PÍW31. canfoíme irifcrmuçArs eenstnnte 
no P. A. n.' OMMHOlfiflÚfiO. 
Nahtpíuaa de terem «tão pagoi ve feres tnflevWsrr.enta aos interessadaí, cumpre a sua rcsthul-
((0 <0 erlrlo. rcedllrste I ceteDriçèo de acordo extrajudicial de »e»wrctmen!o k Aírntr.tst/açJo, 
devendo o aeu cumprimento ir-r comprovado, aob pene de edôlo dia rredlíes Judlclíl! cob!-
velt. ANSELMO ALVES ORANOAO • Cel PM Comandanie-Oenl 

SECRETARIA DO TRABALHO, 
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
Portart» n* 01 í «* 10 d» ft»eralr» dl 2013 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO. EMPREGO, REMDA E ESPORTE, r.o wto do aifltml-

RESOLVE 
conildeiar deiljrBd»,com efello i oartlr de 02.02.JOtS. lIviADAG!LW (iORGED. Cocfdcnnítor 
I. Íimbolo DAS-3C, pirt jubslltu» MILTON BARBOSA Dfc ALWEiOAf ILMO, ttmwio ÜAS-ÍA, 
Superintendente de Economia SoMírln, desta Secretaria, nas mia aûírwia» e f.T.seí!.T,cr,t6s, 
ilí ulterloi deliberação. GABINETE DO SECRETARIO, em 10 de fevereiro de 2013. 
ÁLVARO COMES 
SKttttfl» 

Ponaii ri" 016 di 10 de fevereiro da 2015 

O SECRETARIO DO TRABALHO. EMPREGO. RENDA E ESPORTE, r» O» de W» atribui-
Çfte». 
RESOLVE 
dl*p»n«r. • pedMo. D1HAILDES NERl LIMA OLIVEIRA da earso da Coarderador IV. «imboto 
OAI4, d» Superintendência de OeienvoWmenlo do Tribalho, deita Secietarla, 
GABifJETE 00 SECRETÁRIO, em 10 de te«rei;o de 2015. 
ÁLVARO COME» 
S*c« etário 

Superintendência dos Desportos do Estado da Batila - SUDESB 

PORTARIA H' 3&9Q15 - O Dlretot Oenld» SupertWeftdtriel» dítOet5>orttt.do Ettídoda fiawe 
- SUDESB. no UM da «uai aLrbut̂ as, de acordo com D Otcrolo n' 8̂ 60,04. Capitulo III. alínea -
Ti' 0» Resulímento pan wtoDraçao dc Ccnvinlut, «cm rs alterações ecta&elteídaa w Otciefo 

ii <•.!•. • i.'ia"íOlt « lendo em vl»ie oconiíante nopracosson' tOOÍI»10C?l'J1 ríO, ĴCíiOL-
VE: proüojar 'oe otício" por mai» 80 (oKema) dm, a v̂ tmín da Mnvrtnlo n' 02'11. WJsbiatíO 
cem o Município de AufeKnò Leat-Oa, fc^nco o prato e-s:ab»ioclçio ilí 1(V0Ŝ01S, 
Sslvotio:, ÍOdC Icvcrctro eis T31&. Ellns NunesOcurotío, DUelfir Geral 

PORTARIAN*. 037/18«O Dlrator Oaralda íuptftaleodÉrícla dos Oesporls» do Eítacla tb Síhti, 
nouao de iuaa atrtWjtç®»», RESOLVE: Oltpcnwt. a podido ANA-CAROLINA SANTOS PE,ien. 
TEL. Co carga dí provimento lemporíilo de Asseísot Técnico, ôlmbílo DAS • 3, dg OI'c:cns 
Ooral de «a SuportntendSncli. 

SetYeidir. 10 de /everclfo de 2015. Elas Nunes Douredo. Diretor Gera). 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIA»'094/T015, DE IODE FEVEREIRO DE 2015. 
O SUOOEFCIJSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no vitocía suasatrltüíçicscor-
íoifcUi pcl3 .Írt. 22, in:iBo XLItt, cK an. 165. d» Lei Complementai Eftladual n» 261.003, delí-
gsdas por me Io da Podaria n' 130/2013. e A vista do consente no p.-oíiíto Aütn; ii'.iUa 3-,-fi r* 
I22t|5000728d, RESOLVE deferir. * picüdo, a lítefaçAc üe lírtjs Co DflíCAíar p;tn'« Al.EK 
RAPCSO 005 CANTOS, do 1-̂03/201$, pa.-jt fruifSorte M^ÜOtSí̂ WíOlS. 
Setvedor, 10 de fevereiro da 2013. 
RENATO AMARAL EUAS 
Sutictfenwr PúWleo Oenl 

PORTARIA N* 095/2015. OE 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 
O SU0OEFENSOR PÚSüCO Q6RAL 00 ESTADO DA 0AH1A, ne uco do iuaf airbjk«« 
conlorlcim pelo art. 37, Inciso Mui. c/c an. 185. d» Lei Conp'cme;nni Esuduni ic ít-lOW. 
deligeda» por melo da Portatla n' 153/2013, * * vlata di cor>?l»tte no Procasso Acf̂uírifflL-
vo n* 1224150007509, RESOLVE deferir, a pedido, n aRafêao de f4Hca<to Oeleosar Fútjfle-í 
LEOHARDO AWES DS TOLEDO, de 23fl)2/20]3 a 11,'03/2010. pare .Y.tòg do OT/DVÍOIO a 
Safvíiíst. 10 (1c fevercko de 2315. 
RENATO AMAKAL. ELIAS 
StfeCífi.iMf PÜEHÍO Gerst 

POR TARlA N* 005/201S, DE 10 DE FEVEREIRO OE 201&. 
AOÊFENSOPA PÚBLICA ÔERAL Oô ESTADO OA GAlUA. no ü»o da sun» afrftuWes tegeU, 
ter.do emvtlia ísí1spos1çí(&dssn:H3os32, XXttl, 130 * 130'ií LC EtWriiirtl n' 2Êr.1>3£, < apó» 
íeíberifio do Con>elho Superior da Oefensorin POblica m I54' Se«.lo ef.irao:cmtJ!a. rontteí*-
da no dia 03 d» (avento da 3019, ocaaMo am que o Orgia Coicgucc. pof rtinlods.rcconticwj 
0 instituto da opçio, RESOLVE, puWtcar a Itota doa Defefltoios Públ uoe prnmovlmiü i Cio?» 
Ffnaf.com *fett» ratroaDvo • 05 d* fevarelrode 20tS. no (orrrî  n lefltilr Ir.dl5j<la: 
CtrtnWíiAjKw.iOOtM 
Ivont Mwît Tn*t 

WIRTTÍMLO <UJ T>V4FL 
V/ii i!t O/J 

íívi ar fã/s srí̂ i 

trDF4»IHMn« 
17 C tf» IveMn 
i* UP í» ir+n 

1' CfMf«< « i rn i i i j 
fOPftfei» «tSrCttí 

"1 

Salvador, «m 10d« fevereiro de 2015. 
Vitória nettrío Bandeira 
CÍ/C nsorí Púbiic-i Gomt 

POR:TARtAN* 097/2013. d» 10 de levenlro do 2015, 
O SUROEFEtlSOR PÚBLICO GEFWL. no u» de suaa etflbulçíCR dclcgnçtac jior melo ds Por* 
tíito n» 150/2013, RESOLVE datlgnar o Defínior Púbfico LHOÜAPOO COUTO S.MLSRpnra 
axercera auUUMçloatilomítlca.amcariier «xeopc)onaL)uf'<'.oQo t' DPdi: TüfccKí 
no período da 08W/201S a 04/02/2015, retraagtndo aeut efeitos. 
Salvador, 10da ftvtralrod* 20tS, 
RENATO AMAfiALEUAS 
Sybdeíenvif Pública Gerat 

RESUMO DO TERMO OE RECONHECIMENTO DÊ OÉtSlfO, IHOcNIZAÇAO R OültRCÍ.O OF, 
CRÉDITOS PESSOA flSICA. 
PROCESSO DPE N\ 1224150007215. OBJETO: Reemtolso dc dctposas «ortt tüflrlt. INTE-
RESSADO: ROMILSON ALMEIDA PO$ SANTOS. VALOR: RS f2,fC {cfnquer.ta 5 rtclt jeíb t 
cl.nquenio Cíinavoij. BASE iÉGAÍ.r Ordem de wrvlço POE r."Cl 1/2010 e Oeerolo n". 1B1-AÚ1 
09/07/91. 

RESUMO PO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SíM' ENTRE A DPE EA CASA OA 
MOEDA DO BRASrL 
CONTRATANTE; Defenwrla PO&lica do Estado da Bar.la. CONTRATADA: Cosn da Mfltdn do-
Br»>11 OBJETO: O p;esente Termo Adf.ivo tem por ob|«lo pr«:ecf«/ «tigríçòo» «o Cont_a» ork 
ginal. 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP007/2015 

Salvador, 10 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA • ME 

A empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica Ltda - ME, firmou com a DPE/BA os 
Contratos n° 082/2013 e n° 027/2014, na forma a seguir: 

O Contrato n° 082/2013, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Locação de 246 
condicionadores de ar tipo split de parede, com o prazo de vigência de 12 meses a oontar 
da data da sua assinatura em 20/12/13, no valor global mensal total de R$55.500,00 e 
Preço global anual de R$666.000,00, prorrogado em 19/12/2014, através do 2o Termo 
Aditivo, por mais 12 meses,'com início em 20/12/2014 e término em 19/12/2015. O 3o 

Termo Aditivo, de 23/02/2015, considerando o acréscimo realizado pelo 1o Termo Aditivo e a 
supressão (neste 3o T.A.), de aparelhos de condicionadores de ar, reduz o valor mensal de 
R$55.904,00 para R$45.256,00. 

O Contrato n° 027/2014, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Locação de 215 
condicionadores de ar tipo split de parede e de teto, semelhante ao Contrato n° 082/2013, 
com o prazo de vigência de 12 meses a contar da data da sua assinatura em 01/10/2014, 
no valor global mensal total de R$49.540,00 e Preço global anual de R$594.480,00, 
prorrogado em 23/09/2015, através do 1o Termo Aditivo, por mais 12 meses, com início em 
01/10/2015 e término em 01/10/2016. 

Do exame realizado nos processos de pagamento á empresa LOC TUDO Locação e 
Assistência Técnica Ltda - ME, referentes à execução dos Contratos n°s 082/2013 e 
027/2014, constatamos situações merecedoras de destaque, conforme a seguir. 

Diretor Geral da DPE/BA 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
E<± Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
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I. INÉRCIA DA DPE PARA PROVIDÊNCIAS SANEADORAS DE CONTRATAÇÃO 
ANTIECONÔMICA 

Os indícios de contratação antieconômica foram evidenciados pela Auditoria do exame de 
contas do exercício de 2014, quando da análise da licitação constatou o valor 
antieconômico para firmar o Contrato n° 027/2014, a seguir transcrito: 

5.4.1.2 Realização de licitação sem demonstração de 
economicidade na escolha efetivada. 

O Pregão N° 27/2014, processo N° 1224140039984, resultou na 
contratação da empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica 
para locação 215 condicionadores de ar, destinados a DPE em 22 
municípios, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
aparelhos. O contrato para 12 meses, teve como valor dos serviços o 
montante de R$594.480,00. 

Conforme Solicitação N° LM003/2015, de 03/03/2015, foi requerido à 
DPE, que apresentasse documentos e/ou justificativa que ampararam 
a locação, em lugar da compra dos equipamentos, comprovando ser 
mais vantajoso para a Administração Pública locar, em lugar de 
adquirir o material. 

Em resposta a DPE assinalou, conforme Ofício DPE/DG n°021/2015 
de 12/04/2015: 

Quanto ao processo N° 1224140039984, nâo foi localizado nenhum 
documento/justificativa que amparou a licitação para locação de 
equipamentos, comprovando ser mais vantajoso para a Administração 
Pública locar, em lugar de adquirir o material. 

A DPE admite não haver qualquer estudo e/ou pesquisa que justifique 
a vantajosidade da locação dos aparelhos. Ressalte-se que, a 
auditoria identificou que em 2013, através do Pregão Eletrônico N° 
31/2013, foi também contratada a LOC TUDO, mediante Contrato N° 
82/2013, para o mesmo objeto, relativamente a 246 aparelhos, 
também para a capital e o interior. Tal contrato, vigente até 
19/12/2015, conforme segundo Termo Aditivo, datado de 19/12/2014, 
foi celebrado pelo valor inicial de R$666.000,00. Em 2014, o 
desembolso com este contrato foi no montante de R$510.248,02. O 
desembolso no exercício para o Contrato N° 27/2014, originado do 
Pregão sob análise, foi no total de R$88.413,75. 
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Esta auditoria realizou pesquisa de preços (em anexo a este relatório) 
junto a 03 fornecedores distintos, para cotação de fornecimento dos 
215 condicionadores de ar descritos, com todas as especificações, no 
Edital deste Pregão, obtendo os seguintes preços, referentes a 
maio/2014: 

a) CENTRALTEC (http://centraltec-px.rtrk.com.br) - valor de 
R$362.310,00. 
b) WEBCONTINENTAL (http://www.webcontinental.com.br) - valor de 
R$293.459,00. 
c) POLOAR (http://www,poloar.com.br) - valor de R$290.609,53. 

Cumpre informar que não foram cotados os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, também prestados pela LOC TUDO. Ainda 
assim, pode-se observar, comparando com a menor cotação obtida, 
que a aquisição dos aparelhos (R$290.609,53) representa 48,88% do 
valor da locação dos aparelhos junto à LOC TUDO (R$594.480,00). 
Considerando que os aparelhos constituem material permanente, com 
duração de vida útil média superior a 02 anos, a DPE deveria 
apresentar justificativas que motivassem a adoção do aluguel dos 
equipamentos, em lugar da aquisição dos mesmos. 

Vale a lição contida nos ensinamentos de Marçal Justen Filho "[...] 
Não basta honestidade e boas intenções para validação de atos 
administrativos. A economicidade impõe adoção da solução mais 
conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos 
públicos". (Justen Filho, 1998, p.66) 

Na Administração Pública não se pode gerir recursos financeiros sem 
que se tenha a certeza de que foram empregados da maneira mais 
econômica e vantajosa. Como confirmam os esclarecimentos 
prestados, a licitação foi realizada sem que fossem explicitados os 
aspectos que determinaram a escolha pela locação dos 
condicionadores de ar em substituição à aquisição destes 
equipamentos, inobservando o princípio da Motivação. 

Este Tribunal de Contas notificou através da Notificação N° 001314/2015, a Defensora 
Pública-Geral e da Notificação N° 001315/2015 o Diretor Geral. Em suas respostas ao TCE, 
ambos representados por procurador, que apresentou esclarecimento de igual teor, ora 
tratado especificamente sobre o item 5.4.1.2, Realização de licitação sem demonstração de 
economicidade na escolha efetivada, a seguir transcritos: 

Importante destacar que a locação de equipamentos de ar 
condicionado para atender às necessidades da DPE/BA já houvera 
sido empreendida desde o exercício financeiro de 2013, conforme 
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constava do Contrato n° 082/2013, sem que tal prática merecesse 
crítica ou reprimenda por parte do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado. 

Assim, com a vênia devida, julgamos ser reducionista a análise 
auditorial, restringindo-se a comparar o custo de aquisição com o de 
locação, sem computar os altos custos referentes à instalação, ao 
conserto e à manutenção preventiva dos equipamentos, assim como a 
vida útil dos aparelhos, a logística de inspeção in loco, a demora na 
resolução de problemas, dentre outros. Visivelmente esses custos não 
foram levados em consideração, quando da comparação entre as 
duas possibilidades levantadas pela auditoria (aquisição versus 
locação). 

Outro ponto que não foi levado em consideração é a distribuição física 
das unidades da DPE/BA por todo o território estadual, o que exige um 
considerável aparato logístico para o regular funcionamento dos 
sistemas de refrigeração de ambientes. À medida que foram 
implantadas novas unidades em comarcas do interior, aumentou 
também a necessidade de provê-las, de modo eficiente, de 
equipamentos que garantam o mínimo de conforto aos Defensores 
Públicos e aos assistidos. 

Caso a gestão da ora Requerente tivesse optado pela simples 
aquisição dos equipamentos, subsistiria a necessidade da contratação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva. Havia um histórico 
problemático referente a empresas de manutenção de 
condicionadores de ar, pois o contrato para esses serviços previa a 
mão de obra, cabendo à DPE/Ba o ônus pela substituição das peças. 
Dentre desse formato, verificávamos sempre a demora na resolução 
dos problemas, prolongando eventuais desconfortos sofridos pelos 
Defensores Públicos e pelos assistidos. 

Por outro lado, a SAEB não recomendava efetuar a aquisição dos 
aparelhos, sobretudo por causa do custo alto de manutenção. No caso 
das instalações localizadas na Capital, é comum se verificar uma 
drástica redução da vida útil dos equipamentos, por conta do alto 
índice de salitre, ocasionado pela peculiar formação geográfica da 
cidade (quase uma ilha!). Além disso, diante da extensão territorial 
onde devem estar localizados esses aparelhos, muitas vezes nas 
cidades do interior não haviam empresas cadastradas no SIMPAS 
(condição imposta pela SAEB), capazes de gerar a SRD (Solicitação 
da Reserva de Dotação) e a respectiva LID 
(Licitação/lnexigibilidade/Dispensa) e viabilizar a contratação dos 
serviços de manutenção. 
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No que tange especificamente ao Contrato n° 27/2014, firmado com a 
empresa LOC TUDO Locação e Assistência Técnica, deve ser 
assinalado que: 

i) o preço contratado situou-se dentro da média de 
mercado para locação dos equipamentos dessa natureza, apurada em 
pesquisa de preços constante do Processo Administrativo n° 
1224140039984, inexistindo superfaturamento; 

ii) a empresa contratada estava obrigada a fornecer os 
equipamentos novos e com garantia, inclusive apresentado notas 
fiscais com data de emissão em prazo máximo de 90 (noventa) dias 
anteriores à assinatura do contrato; 

iii) na instalação dos aparelhos de ar, todos os materiais 
(canos, conexões, isolamento, etc.) e demais custos com recuperação 
da estrutura (reboco, gesso, pintura) ficavam a cargo da empresa 
contratada; 

iv) com vistas a garantir agilidade de atendimento, a 
empresa contratada fica obrigada a realizar os serviços de 
manutenção corretiva ou substituição do aparelho no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, mediante chamado da DPE/BA, e em 
caso de notificação de defeito o atendimento deverá ocorrer em até 24 
(vinte e quatro) horas subsequentes ao chamado, ou em 8 (oito) horas 
em caso de urgência, independente da unidade administrativa na qual 
esteja instalado o equipamento. 

Ademais, julgamos ser de fundamental importância trazer à baila o 
fato de que a prática de locar aparelhos condicionadores de ar não foi 
uma inovação da DPE/BA, havendo outros órgãos que se utilizam do 
mesmo recurso logísticos. A título de ilustração, apontamos a 
existência do Contrato n° 02/12, celebrado no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia - ALBA (vide doe. 01), que trata da 
locação de aparelhos de ar condicionado tipo split, no valor mensal 
original de R$52.798,00 (cinqüenta e dois mil, setecentos e noventa e 
oito reais). Apesar dos prédios da ALBA estarem concentrados todos 
no Centro Administrativo da Bahia, o que facilitaria a logística dos 
serviços de manutenção, ainda assim se verificou ser mais vantajosa 
a locação em detrimento da aquisição. No caso da DPE/BA, que 
envolve a atuação em 22 (vinte e dois) Municípios, as vantagens de 
natureza logística da locação tornam-se ainda mais evidentes. 

O procurador em vez de prestar os esclarecimentos oportunizados pelas citadas 
Notificações, resolveu questionar os procedimentos auditoriais empregados, alegando que 
o Tribunal não teceu críticas ao Contrato n° 082/2013, anteriormente firmado, com o mesmo 
objeto, onde demonstrou desconhecer que o TCE se utiliza de metodologias próprias no 
planejamento da auditoria para selecionar os contratos para exame. Sendo desta feita 
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selecionado o citado Contrato, para exame da execução do mesmo em decorrência dos 
indícios de contratação antieconômica apurados na análise do procedimento licitatório. 

O citado procurador, representante dos Gestores responsáveis pela DPE, julgou 
insuficiente a análise da auditoria por não computar os altos custos referentes à instalação, 
ao conserto e á manutenção preventiva dos equipamentos, assim como a vida útil dos 
aparelhos, a logística de inspeção in loco, a demora na resolução de problemas ef ainda, 
não considerar a distribuição física das Unidades da DPE por todo o território estadual. 

Argumentou ainda, que a aquisição dos equipamentos demandaria a respectiva 
contratação de serviços de manutenção, bem como a aquisição de peças, o que traria 
dificuldades para DPE, na solução dos problemas verificados. 

E, por fim, antes de fazer comparações citando contrato com objeto semelhante celebrado 
pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia - ALBA, elenca as justificativas requeridas 
pelo TCE em sua Notificação. 

T C E / G E P R O 

PG.508 

As justificativas apresentadas pelo representante nomeado pelos Responsáveis da 
DPE/BA, não modifica o apontado no Relatório de Auditoria das contas do exercício de 
2014 por não trazerem novas evidências, estudos de preços individualizados dos aparelhos 
locados, dos valores dos custos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, bem como dos valores estimados com aquisição de peças de reposição e da 
logística para o atendimento na manutenção de todas as unidades da DPE/BA, que possam 
sustentar a escolha pela locação dos equipamentos ser a mais adequada para a DPE. 

Visando dar continuidade ao apurado pela auditoria anterior, tendo em vista a situação de 
risco, no que se refere às despesas antieconômicas, selecionamos para análise os 
processos de pagamentos dos Contratos n°s 082/2013 e 027/2014, que teve como 
desembolso no período de 01/01 a 31/08/2015, os valores de R$329.181,83 e 
R$279.546,80, respectivamente, em medições realizadas até o mês de Julho/2015, 
conforme demonstrados a seguir: 

LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - ME / CNPJ03019757000115 
CONTRATO N° 82/2013 

N° do 
Processo 

Número do 
Empenho 

Data do 
Empenho 

Data do 
Pagamento 

Pagamento 
ao Credor 

N°Nota 
Fiscal 

Quantidade de 
Equipamentos 

150053306 5010100011500006151 25/05/15 12/08/15 42.213,39 59502 160 

150020696 5010100011500000021 04/02/15 06/05/15 43.294,00 58388 157 

150028018 5010100011500000021 04/02/15 18/05/15 43.705,00 58623 160 

150006073 5010100011500000021 04/02/15 11/02/15 43.130,88 57836 158 
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150011883 5010100011500000021 04/02/15 12/03/15 43.294,00 58058 157 

150036932 5010100011500000021 04/02/15 16/07/15 15.124,79 58929 -

150044021 5010100011500000021 04/02/15 14/07/15 46.877,72 59177 160 

150036959 5010100011500000021 04/02/15 19/06/15 46.877,72 58939 160 

150053306 5010100011500000021 04/02/15 12/08/15 4.664,33 59502 160 

Total 329.181,83 

CONTRATO N° 27/2014 
N° do 

Processo 
Número do 
Empenho 

Data do 
Empenho 

Data do 
Pagamento 

Pagamento 
ao Credor 

N°Nota 
Fiscal 

Quantidade de 
Equipamentos 

150053292 5010100011500012631 21/08/15 25/08/15 41.191,35 59503 182 

150044013 5010100011500000011 04/02/15 14/07/15 41.063,00 59217 181 

150028026 5010100011500000011 04/02/15 19/05/15 41.063,00 58624 181 

150036940 5010100011500000011 04/02/15 17/06/15 41.063,00 58940 181 

150006065 5010100011500000011 04/02/15 11/02/15 35.515,70 57837 171 

150011891 5010100011500000011 04/02/15 12/03/15 39.469,75 58059 178 

150020688 5010100011500000011 04/02/15 16/04/15 40.181,00 58389 178 

Total 279.546,80 
Fonte: Processos de Pagamento 

O desembolso acumulado dos referidos Contratos, até 31/08/2015, alcançou um total de 
R$608.728,63. 

A Auditoria, através dos processos de pagamento, verificou também que após 21 meses de 
vigência do Contrato n° 082/2013, do quantitativo contratado de 246 aparelhos de 
condicionadores de ar, apenas 182 haviam sido instalados, o equivalente a 74%. Quanto ao 
Contrato 027/2014, após a vigência de 11 meses, de 215 condicionadores de ar, somente 
160 estavam instalados, representando também 74% do total contratado. Esta situação 
carece de esclarecimentos sobre o quantitativo ocioso, do contrário pode espelhar também, 
falha no planejamento quanto ao número necessário de aparelhos a serem utilizados nas 
Unidades da DPE. 
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Consoante os processos de pagamentos e o Histórico Contratual demonstrando os 
pagamentos realizados, eis a situação financeira dos contratos com o desembolso no 
exercício, acumulado e projeção até o final aditado. 

(Em R$1,00) 
Contrato 

N° 
Vigência Valor 

Contratado 
Valor 

Contratado 
Aditado 

Acumulado 

Desembolso 
no Exercício 

de 2015* 

Desembolso 
Acumulado* 

Saldo 
Financeiro por 

vigência 

Saldo 
Financeiro do 

Contrato 

082/2013 1a-20/12/13 
a 19/12/14 

669.407,211 1.280.609,31 329.181,83 839.429,85 159.159,19 441.179,46 082/2013 

2o-20/12/14 
a 19/12/15 

611.202,102 

1.280.609,31 329.181,83 839.429,85 

282.020,27 

441.179,46 

027/2014 1a-01/10/14 
a 30/09/15 

594.480,00 1.188.960,00 279.546,80 367.960,55 226.519,45 820.999,45 027/2014 

2a-01/10/15 
a 01/10/16 

594.480,003 

1.188.960,00 279.546,80 367.960,55 

594.480,00 

820.999,45 027/2014 

2.469.569,31 2.469.569,31 608.728,63 1.207.390,40 1.262.178,91 1.262.178,91 
Pontes: Processos de Pagamento, Contratos e Aditivos 
'Desembolso até 31/08/2015 referente a última medição do mês de Julho/2015 
' R$666.000,00 + R$3.407,21* R$669.407,21, acréscimo conforme 1° Termo Aditivo. 
1 R$669.407,21 - R$105.415,20 + R$47.210,09= R$611.202,10, acréscimo e redução conforme 2a, 3° e4° Termos Aditivos. 
* Conforme 1® Termo Aditivo. 

Do exposto no Quadro acima, depreende-se a inobservância ao princípio da economicidade 
ao verificar o desembolso acumulado de R$1.207.390,40 aplicados em serviços de locação 
de condicionadores de ar e um saldo contratual de R$1.262.178,91, perfazendo o total 
contratado na ordem de R$2.469.569,31, sem levar em consideração o reajuste do 
Contrato n° 027/2015, que provavelmente poderá ser requerido, por completar 12 meses de 
vigência fora do período escopo da auditoria. 

Ressalte-se que nos processos de pagamentos não há evidências de que ocorreu a 
manutenção preventiva, prevista no §5° da Cláusula Primeira - Objeto, dos Contratos n°s 
082/2013 e 027/2014, para todos os aparelhos, em todos os meses. Bem como, inexistem 
nos processos examinados informações que comprovem a demanda e a execução da 
manutenção corretiva, prevista no §6° da Cláusula Primeira - Objeto, dos citados 
Contratos, mês a mês, detalhando o serviço realizado e a substituição de peças, quando 
necessário, o que motivou a Solicitação N° RCSP005/2015, item IV, para apresentação dos 
devidos documentos e/ou esclarecimentos. 

A DPE prestou as justificativas que entendeu necessárias, sem entretanto, apresentar a 
composição dos custos adicionais referentes à manutenção, peças e logística na prestação 
de serviços de manutenção, que somados ao valor da locação do bem justificassem a sua 
contratação. 
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Considerando que, na época, a auditoria das contas do exercício de 2014, para o Contrato 
n° 027/2014, realizou pesquisa de preços e apurou que os preços praticados 
(R$290.609,53) para aquisição dos aparelhos locados representavam 48,88% do valor 
anual contratado (R$594.480,00) e, considerando ainda, que desta feita, ao acompanhar a 
execução do Contrato, constatamos que na 1a prorrogação do Contrato, com base no valor 
histórico, a relação entre o valor pesquisado (R$290.609,53) para aquisição passou de 
48,88% para 24,44% do valor contratado atualizado (R$1.188.960,00), a Auditoria, 
preliminarmente, até que novas informações sejam trazidas à análise, entende a 
contratação como antieconômica. 

Atenciosamente, 

RobertoCostaaa Silva Paranhos 
Auditor Estadual de Controle Externo 
Contato: Tel. 3115^455 - Cel. 99990-8206 
rcsparanhosffiyahoo. com.br 
rparanhos@tce.ba.qov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE 
Nome: T J M V J Q 6 o » Q C M > * S C > M Ç ^ I Q Ass inatura : 

Cargo : Cadast ro : Receb ido e m : ^ 0 / j i / ( y ^ D / Ç 
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Salvador, 01 de dezembro de 2015 

IF 

Ao Sr. Roberto Costa da Silva Paranhos, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhor. 

Com a honra de cumprimentá-lo, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria, relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° RCSP 007/2015, 

sirvo-me da presente para exibir as seguintes informações, dados e os documentos a 

seguir: 

I. Inércia da DPE para providencias saneadoras de contratação antieconômica. 

a) Em atenção ao presente item informo que a Atual Gestão da DPE, atenta a 
tomar decisões pautadas em seu compromisso com o erário, bem como preocupada 
em administrar de forma responsável, em 03 de setembro do ano em curso, autuou, 
através da Diretoria Geral, o Processo Administrativo n° 1224150063786, cujo objeto 
é auferir a quantidade de equipamentos de ares condicionados por unidade, elaborar 
proposta de aquisição de novos aparelhos para substituição, bem como proposta de 
manutenção para os equipamentos já existentes, a fim de reunir as informações 
necessárias para abertura de certame licitatório para aquisição dos equipamentos de 
ar, com o escopo de extinguir os contratos de locação atualmente vigentes. 

b) No tocante a observação a respeito do quantitativo ocioso previsto nos 
contratos, informo que encontra-se em tramitação o Processo Administrativo n° 
1224150066700 que trata da adequação do contrato n° 27/2014 às quantidades 
efetivamente instaladas, de modo que será formalizado o 2o Termo Aditivo 
realizando o devido ajuste. 
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Quanto ao Contrato n° 82/2013 as mesmas medidas acima epigrafadas serão 

adotadas. 

c) Em relação a ressalva realizada pelo TCE no que diz respeito a não haver 

evidências nos processos de pagamento da ocorrência de manutenção preventiva e 

corretiva, bem como de substituição de peças dos contratos 82/2013 e 27/2014, 

entendemos que o pagamento do valor global mensal total, engloba a "manutenção 

que consiste na revisão periódica dos condicionadores de ar, por meio de 01 (uma) 

revisão mensal, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento dos 

condicionadores de ar, além de detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e 

outros elementos..." conforme prescreve a Cláusula Primeira - Objeto de ambos os 

Contratos, considerando-se ainda que de acordo com o estipulado pela Cláusula 

Terceira - Preço 3o "Para fins de pagamento, o valor será o resultante do 

somatório dos serviços e do fornecimento de peças, materiais e acessórios, 

devidamente autorizado pela Administração e comprovadamente aplicados nos 

condicionadores de ar, na forma pactuada" Entendemos, desta forma, que o valor 

mensal pago à Contratada engloba, inclusive, a obrigação acessória de dar manutenção 

preventiva e corretiva nos bens locados, postos que estes são de propriedade da Loc 

Tudo Locação e Assistência Técnica Ltda - Me. 

I? 

Desse modo, agradecemos a atenção e renovamos os votos de elevada consideração. 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Diretora Geral interina 

Recebido em 
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C O M U N I C A Ç A O I N T E R N A 

DG - N° 35 /2015 

De: Paulo de Souza Nunes Filho Setor: Diretoria Geral 

Juliana Rodamilans 
Para: Diretora Administrativa Setor: Diretora 

Administrativa 

De: 03/09/2015 Assunto: Aparelhos de Ar 
Condicionado 

Prezada Diretora, 

Tendo em vista o elevado valor pago nas locações de Ar Condicionado {em anexo) nas 
unidades da Defensoria, solicito a elaboração do levantamento quantitativo de 
equipamentos por unidade, bem como proposta de aquisição de novos aparelhos para 
substituição. Solicito ainda, a elaboração de proposta de manutenção para os 
equipamentos próprios já existentes. 

Atenciosamente, 

Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral 

Av. Ulysses Guimarâes.3.386, Sussuarana, Salvador. Bahia CEP 41.219-400 
Tel. (071) 3117-9050 / 3117-9051 - E-mail: diretoriageral@defensoria.ba.gov.br 

mailto:diretoriageral@defensoria.ba.gov.br
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CONTRATO ,N° 82/2013, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO . DA BAHIA E A LOC TUDO 
LOCAÇÃO É ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 
-ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada à 
Avenida Manoel Dias da Silva, n°. 831, Edf0. João Batista, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41.900-390, 
representada pela Defensora Pública Geral, Exma. Sra. Dra. V ITÓRIA B E L T R Ã O BANDEIRA, 
inscrita no CPF sob o n° 165.265.035-00 portadora do documento de identidade n° 00882877-69 
emitido pela SSP/BA doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LOC TUDO L O C A Ç Ã O 
E ASSISTÊNCIA T É C N I C A LTDA ME, CNPJ, n° 03.019.757/0001-15, situada no Loteamento Jardim 
Belo Horizonte, S/N, Centro, Lote .05/06,- CEP 42.700-000, Lauro de Freitas/B A, adjudicatária 
vencedora da Pregão Eletrônico n° 31/2013, Processo Administrat ivo n° 1224130068730, neste ato 
representada pelo Sr. Luiz Cláudio Santos da Silva, portador dó documento de identidade n° 
04.296.430-0 SSP/BA, Inscrito rio CPF/MF sob o n° 677.049.565-15, residente à Alameda 43, Casa, 
Jardim Santo Inácio, C E P 41.230-580, Salvador/BA, a seguir denominada apenas CONTRATADA, 
celebram o'presente contrato, que se regerá pela Lei estadual n° 9.433/05, mediante as cláusulas e 
condições a seguir a justadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação de condicionador de ar 
tipo split de parede, de acordo com as especificações e obr igações constantes do Instrumento 
Convocatório, espec ia lmente nas Disposições específ icas - T e r m o de Referência - que faz parte 
integrante deste instrumento, com as condições previstas neste Contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela C O N T R A T A D A . 

§1° A CONTRATADA f icará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se f izerem no objeto, de até 25% do valor inicial atual izado do contrato, na forma 
dos §1° e 2o do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

§2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§3° É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, não se responsabi l izando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido 
por aquela com terceiros. 

§4° Os serviços objeto des te contrato não podem sofrer so lução jde continuidade durante todo o 
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira 
responsabil idade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos 
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo 
controlè. 

§5°. A manutenção prevent iva consiste na revisão periódica dos condicionadores de ar, por meio 
de 01 (uma) revisão mensa l , com a f inalidade de avaliar as cond ições de funcionamento dos 
condicionadores de ar, a lém de detectar possíveis desgastes e m peças, acessórios e outros 
elementos, observando-se os prazos dispostos no item "r" da cláusula sétima deste instrumento 
contratual 
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§6°. A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos 
existentes, assim como os que venham a ocorrer no curso da execução do contrato, de forma a 
garantir o perfeito funcionamento dos aparelhos locados, observando-se os prazos dispostos no 
item Y da cláusula sét ima deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, 
admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 140, da Lei Estadual n° 9.433/2005, 
observado o estabelecido no capote no parágrafo único do art. 142 desta Lei. 

§1° A prorrogação do prazo dé vigência, nos termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual n° 
9.433/2005, está condic ionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser 
realizada através de termo aditivo. 

§2° A var iação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atual izações, compensações ou apenações f inanceiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, d ispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global mensal total de R$ 55.500,00 
(cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais). 

Item DESCRIÇÃO Qtde. Preço 
Unitári 
0 

Preço Totaí 

.01 Condicionador de ar 7.000 BTU, tipo split de 
parede 

26 , 97,00 2.522,00 

02 Condicionador de ar 9.000 BTU, tipo split de 
parede 

.32 , 105,00 3.360.,00 

03 Condicionador de ar 12.000 BTU, tipo split de 
parede 

46 y 116,00 5.336,00 

04 Condicionador de ar 18.000 BTU, tipo split de 
parede 

41 172,00 7.052,00 

05 Condicionador de ar 22.000 BTU, tipo split de 
parede 

03 207,00 621,00 

06 Condicionador de ar 24.000 BTU, tipo split de 
parede 

09 295,00 2.655,00 

07 Condicionador de ar 30.000 BTU, tipo split de 
parede 

02 302,00 604,00 

08 Condicionador de ar 36.000 BTU, tipo split de 
parede 

06 416,00 .2.496,00 

09 Condicionador de ar 48.000 BTU, tipo spiit de 
parede 

04 490,00 1.960,00 

10 Condicionador de ar 24.000 BTU, tipo split de teto 15 / 305,00 4.575,00 
11 Condicionador.de ar 30.000 BTU, tipo split de teto 47 361,00 16.967,00 
12 . Condicionador de ar 36.000 BTU, tipo split de teto 07. ' 426.00 2.982,00 
13 Condicionador de ar 48.000 BTU, tipo split de teto 02 / 505,00 1.010,00 
14 Condicionador de ar 60.000 BTU, tipo split de teto 06 / 560,00 3.360,00 

Total Mensal 
Preço Global Anual 

- 55.500,00. Total Mensal 
Preço Global Anual - 666.000,00 

§3°. Para f ins de pagamento, o valor será o resultante do somatór io dos serviços e C(Qh 
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fornecimento de peças, mater iais e acessórios, devidamente autor izado pela Administração e 
comprovadamente apl icados nos condic ionadores de ar, na forma pactuada. 

§4°. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, 
encargos sociais, previdenciár ios e trabalhistas de todo o pessoal da C O N T R A T A D A , como 
também fardamento, t ransporte de qualquer natureza, materiais empregados,- inclusive 
ferramentas, utensíl ios e equ ipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumpr imento pela CONTRATADA das obr igações. 

C L Á U S U L A Q U A R T A • D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos dà Dotação 
Orçamentária a seguir especi f icada: 

UNIDADE GESTORA FONTES PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA 
05.50.101 100/113 03.122.504.2000' 3.3.90.39 

C L Á U S U L A QUINTA - P A G A M E N T O 
Em consonância com o §5° do art. 6o, combinado com a letra "a" do inc. X I do art. 79 da Lei 
9.433/05, os pagamentos devidos à C O N T R A T A D A serão efetuados através de ordem bancária 
ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de 
verif icação do adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. 

§1° As situações a que alude o art. 228-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
Estadual n° 6.284/97, sujei tár-se-ão, nas hipóteses previstas, á emissão de nota f iscal eletrônica. 

§2° Em havendo alguma pendência impedit iva do pagamento, o prazo f luirá a partir de sua 
regularização por parle da C O N T R A T A D A . 

§3® A atual ização monetár ia dos pagamentos devidos pela Adminis t ração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do venc imento da obr igação e do seu efet ivo pagamento, de 
acordo com a var iação do INPC do IBGE pro rata tempòre. 

§4° O C O N T R Á T A N T E descontará da fatura mensal o valor cor respondente às fal tas ou atrasos 
na execução dos serviços ocorr idos no mês, com base no valor do preço v igente. 

§5° As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à real ização dos serviços. 

C L Á U S U L A S E X T A - M A N U T E N Ç Ã O D A S CONDIÇÕES D A P R O P O S T A - R E A J U S T A M E N T O 
E REVISÃO 
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data da 
assinatura deste instrumento contratual, após o que a concessão de reajustamento, será feita 
mediante a apl icação do INPC/IBGE. 

Parág ra fo Ú n i c o - A revisão de preços dependerá de requerimento do in teressado quando visar 
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econòmico- f inanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própr ia administração 
quando coümar recompor o preço que se tornou excessivo: 

C L Á U S U L A SÉTIMA - O B R I G A Ç Õ E S D A C O N T R A T A D A 
A C O N T R A T A D A , a lém das determinações contidas na S E Ç Ã O B - DISPOSIÇOES 
ESPECÍFICAS do inst rumento convocatór io, que aqui se consideram l i teralmente transcritas, tteirij 
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como daquelas decor rentes de lei, obr iga-se a: 

a) designar de sua . estrutura administrat iva um preposto pe rmanen temen te responsável pela 
perfeita execução dos serv iços, inclusive para atendimento de emergênc ia , bem como para 
zelar pela prestação cont ínua e ininterrupta dos serv iços, b e m como, dentre os que 
permaneçam h o local do t rabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos 
serviços e que possa tomar as providências pert inentes para q u e se jam corrigidas todas as 
falhas detectadas; 

b) executar os serv iços objeto deste contrato de acordo c o m as especif icações ou 
recomendações e fe tuadas pela CONTRATANTE; 

c) manter, sob sua exc lus iva responsabi l idade, toda a superv isão, d i reção e recursos humanos 
para execução comple ta e ef ic iente dos serviços objeto deste contrato; 

d) zelar pela boa e comple ta execução dos serviços contratados e faci l i tar, por todos os meios ao 
seu alcance, a amp la ação f iscal izadora dos prepostos des ignados pela CONTRATANTE, 

. atendendo pron tamente às observações e exigências que lhe fo rem sol ici tadas; 

e) comunicar à C O N T R A T A N T E qualquer anormal idade que interf ira no bom andamento dos 
serviços; 

f) atender com presteza as rec lamações sobre a qua l idade dos serviços executados, 
providenciando sua imediata correção, sem ônus para á C O N T R A T A N T E ; 

g) respeitar e fazer c o m q u e seus empregados respeitem as no rmas de segurança do trabalho, 
disciplina e dema is regu lamentos vigentes na C O N T R A T A N T E , b e m como atentar para as 
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços; 

h) reparar, repor ou restituir, nas .mesmas condições e espec i f icações, dent ro do prazo que for 
determinado, os utensí l ios eventua lmente recebidos para uso nos serviços objeto deste 
contrato, de ixando as ins ta lações na mais perfeita condição de func ionamento ; 

i) arcar com todo e qua lque r dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à C O N T R A T A N T E 
e terceiros, por sua culpa, ou e m conseqüência de erros, imperíc ia própria ou de auxil iares 
que estejam sob sua responsabi l idade, bem como ressarcir o equ iva len te a todos os danos 
decorrentes de para l isação ou interrupção dos serviços cont ra tados, exceto quando isto 
•ocorrer por ex igência da C O N T R A T A N T E ou ainda por caso fortui to ou força maior, 
circunstâncias que deve rão ser comunicadas no prazo de 4 8 (quarenta e oito) horas após a 
sua ocorrência; 

j) manter, durante toda a execução do contrato, em compat ib i l idade com as obrigações 
assumidas, todas as cond ições de habil i tação e qual i f icação ex ig idas na l icitação; 

k) providenciar e man te r a tua l izadas todas as l icenças e a lvarás jun to às repartições 
competentes, necessár ios à execução dos serviços; 

I) efetuar pontua lmente o p a g a m e n t o de todas as taxas e impos tos q u e inc idam ou venham a 
incidir sobre as suas at iv idades e/ou sobre a execução do ob je to do presente contrato, bem 
como observar e respei tar as Legis lações Federal, Estadual e Munic ipa l , relativas aos serviços 
prestados; 

m) adimplir os fo rnec imentos ex ig idos pelo instrumento convocatór io e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita e x e c u ç ã o des te contrato; 

n) responsabi l izar-se pe lo b o m func ionamento dos cond ic ionadores de ar locados á 
Contratante; 

o) apresentar, na h ipó tese d e subst i tu ição das peças, acessór ios e aqu is ição de materiais 
necessários à execução dos serviços, orçamento prévio, d isc r im inando os serviços a serem . 
efetuados, as peças e /ou acessór ios a serem repostos e /ou mater ia is a se rem adquiridos, o 
quantitativo, a marca e os va lores respect ivos de cada i tem, o qua l f icará sujei to à autor ização/^ 
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por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado o serviços, sob pena de não 
se efetuar o respectivo pagamento; 

p) informar à CONTRATANTE a ocorrência, constatada durante a execução dos serviços, de 
outros defeitos que impliquem em aumento de peças ou acessórios, atualizando o respectivo 
orçamento e submetendo-o à aprovação; 

q) utilizar peças e/ou acessórios novos, de primeiro uso, não recondicionados e dos mesmos 
fabricantes das peças originais dos condicionadores, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a 
mesma garantia; 

r) executar, no prazo máximo de 08:00 (oito) horas, contadas a partir da realização do chamado 
pela Administração, os serviços decorrentes das chamadas de urgência e em até 24:00 h. 
(vinte e quatro) horas, nas chamadas de manutenção preventiva, salvo quando, justificada e 
motivadamente, seja estipulado, com o aval da Administração, prolongamento desse prazo; 

s) realizar os serviços de manutenção preventiva nos condicionadores de ar, procedendo à 
inspeção, teste e, se necessário, regulágerri e pequenos reparos a fim de proporcionar 
funcionamento eficiente, seguro e econômico; 

t) realizar a manutenção preventiva, corretiva e/ou reparo, segundos critérios técnicos 
específicos, necessários à recolocação dos condicionadores eni condições normais, utilizando 
peças genuínas; 

u) executar os serviços de rotina obrigatoriamente todos os meses, independentemente de 
solicitações da CONTRATANTE; 

v) proceder ao atendimento dos serviços nos horários de 8:00 h ás 18:00.h, de segunda á sexta, 
e aos sábados, das 8:00h ás 12:0-h,, exceto nos casos de urgência, que poderá ocorrer a 
qualquer tempo. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-
se a: 

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no 
máximo, 10 (dez) dias da assinatura do presente contrato; 
b) realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e dè seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal; 

^ d) emitir, na hipótese de os serviços serem executados nas instalações da contratada, 
Termo/Declaração de Vistoria, em duas vias, identificando as peças do condicionador de ar 
(tombo, marca, modelo etc.), informando data e hora do recebimento do aparelho de ar 
condicionado, relatando o estado geral do mencionado aparelho e qualquer anormalidade 
identificada; 

\ e) designar o prepostp para vistoriar os aparelhos locados; 
f) rejeitar ó serviço executado em desconformidade com as previsões constantes do instrumento 
convocatório e deste contrato, e, de forma escrita, solicitar a correção das anormalidades 
apontadas; 

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÂO/FORMA DE FORNECIMENTO 
Empreitada por preço ( x ) global 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
Competirá à CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma 
cio art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, 
da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA.de total responsabilidao^qa^ 
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execução do contrato. 

§1°. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 
manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito peia 
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 
Sém prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 185 da Lei Estadual 
9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado 
na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução, 
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dá parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

§1°. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

§2°. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando 
exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela- administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 

§3°. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas na Lei Estadual n° 9.433/05. 

§1Ô. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONtRATANTE nos casos 
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

§2°. Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual n° 
9.433/05, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do §2° do art. 168 do mesmo diploma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste Instrumento, no convocatório e 
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida l icitação.^ 
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instituíçèo essencial à Ju::iça 

| CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA 
| Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da 
| assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do 
| contrato em favor do CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1° 
| do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05. 
i-[ 

í §1° A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para 
I cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato. 

j §2° Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia. 

s §3° Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar 
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. . 

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do. 
presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador/BA, <2o de d L o ^ ^ J ^ o ú e 2013. 

fxíliÂo htUAflkiSf 
Vitória Beltrão Bandeira/ 
Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 

M/Z Wtz&féfovC^ -
Luiz cWudio Santos da Silva 

Representante Legal 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 

2. 

NOME: 
CPFftf-rjfo 

Wjyw juon 

NOME: osé Hermesde C. Fernandes 
CPF: CPF: 024.760.965-04 

'•Alienação dc Contratos è Convênios 
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JÚNIOR, dê 09/12/2013 à.28/12/2013. assegurando o gozo para de 13/01/2014 è 01/02/2014, 
retrósgindo «eus 'eféttos ao dia 09/12/2013. 
Salvador, 1fl de dezembro de 2013: 
RENATO AMARAL ELIAS 
S ubdcíen sor Púbtico Ge ral 

PORTARIA N^ 626/2013, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 
O SÜBDEFENSOR PUBLICO GERALDO ESTADO DA BAHIA, no uso desuas «IrtbuIçCes con-
feridas peto art. 32; inciso XLIIl, da Lei Complementar Estadual n* 26/2006. delegadas por melo 
da Portaria n* 150/2013, e 1 vista do constante no Processo Administrativo n* 1224130089940,. 
RESOLVE suspender,-a pedido, as férias do Defèfisor Público ROBSON VIEIRA SANTOS,.de 
10/03/2014 é 29/03/2014,'atsé^urandDO soro para de 30/06/2014'à 16/07/2014,- bem cômo do ' 
30/06/2014 b 16/07/2014, assegurando o flozo para de 01/12/2014 à 20/J2/2014. 
Salvador. 10 de dezembro úe 2013, 
RENATO AMARAL ELIAS 
Sübdefensor Público Geral 

PORTARIA N* 6292013: DE18 DE DEZEMBRO DE 2013, 
O SÜBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, nó uso de suas atribuições con-
feridas pelo a ri. 32, Inciso XLIIl. da Lei Complementar Estadual n* 26/2006. delegadas por meio 
da Portaria n ' 15D/2013, e i vista doconslanto no Processo Admínlslrtitívo n" 1Í24130092030, 
.RESOLVE suspender." por necessidade do serviço, os térias do Defensora Público ISABEL 
CRISTINA SOUZA NEVES ALMEIDA, nos dias 08/01/2014 i 27/01/2014; assegurando o gozo 
de 10)03/2014 t 29/03/2014. 
Salvador. 18 de dezembro de 2013. 
RENATO AMARAL ELIAS 
Subdcfonser Público Gorai 

PORTARIAN*630/2013̂  DE .18 DE DEZEMBRO DE2Ó13.— 
OSÜBDEFENSOR PUBLICO GERAL DO ESTADO DA 8AHIA, no uso de sues atríbuiçSe* con-
(eridai pelo arl. 32, Inciso XLIIl.-da Lei Complemenlar Estadual n* 26/2006, delegadas por melo 

. da Portaria n* 150/2013,-e à vista do constante no Processo Administrativo n* 1224130088510, 
RESOLVE suspender, «pedido, 'as férias doDerenaorPúblico ANDRÉ LIMA CERQUE IRA, de 
A2/12/2013 t 21/12/2013, assegurando o gozo pare de 07/01/2014 £ 26/01/2014, retroBBindo 

^ is eíeitoi ao dia 02/12/2013. 
• Ivador. 18 de dezembro de 2013. 
^ n E N A T O AMARAL ELIAS " 

Sübdefensor Público Geral 

PORTARIA N* 631/2013, DE 1S DE DEZEMBRO DE 2013. •.. 
.0 SÜBDEFENSOR PUBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, ho uso de suas atribuiçôés de-
legadas por meio do Portaria n* 150/2013. e á vista do conslante no Processo Admlnlslralivo n* 
1224130056930, RESOLVE conceder ao Defensor Publico RODRIGO SILVA GOUVEIA, a podi-
do. 30 (trinta) dias de licença prêmio, para fruição no período de 26/01/2014 a 26/02/2014. 
Salvador, 16 de dezembro'de 2013, 
RENATO AMARAL ELIAS 

' Sübdefensor Público Geral -

e limpeza por posto de serviço, de acordo com as espedftcaçfies « obrigações conslflrttos do 
instrumento convocatórfp, especialmente as disposições da Seçflò G, que Integram o Contrato 
na qualidade de Anexo Único, com as demais condlçíes previstas no Contento o fia Proposta dc 
Preços 3 nre sentaria pela Contatada - LOTE5 01. 02 E 04.. VALOR GLOBAL: RS S87.03S.76 
(quinhentos o oitenta e sele mil, Irlnta.o nove reais e setenta esc ls centavos). VIGÊNCIA: 12 
(doze) metes, contados a partir da data da assinatura do Contrato. - DOTAÇÃO ORÇAMENTA-
RIA: Unidade Gestora: 05.50.-101 - Fonte: 100 e 113- Projeto/Atividade: 03.122.504.2000 - Elo-
mento do Despesa: 3.3.90.37. .REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por DroçO unitário. Forma 
de Pagamento: ordem bancírla ou crêdllo em conta corrente. Data da assinatura: 20/12/2013. 

RESUMO DO CONTRATO N* 79/2013 ' 
' PROCESSO N \ 122413OO2G092. PREGÃO ELETRÔNICO N' ; 30/2013 CONTRATANTE: 0e-
fensoria Pública do Estado da Bahia. CONTRATADA: Bahia Serviços Ltda - EPP, OBJETO; con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de canseÀ/açüo • limpeza por posto 
de serviço, de acordo com as especificações e obrtgnçíes constantes do instrumento convoca-
tório, especialmente ns disposições da Seç lo B, que fntogram o Conlrato na Qualidade de Anexo 
Único, com as demais .corxllçôes previstas ho Contrato e na Proposta de Preços Apresentada 
pela Contratada - LOTE 03.. VALOR GLOBAL: RS 121.080,00 (cento e vinle e um mil e oitenta 

. reais). VIGÊNCIA" 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato. - DO-
TAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Gestora: 05.50.101 - Fonte: 100 e 113 -.Projeto/Atividade: 
03.122.'504.2000 • Eleniénto de Despesa: 3.3.S0.37. REGIME OE EXECUÇÃO: empreitada por 
preço unitário. Forma da Pagamento: ordem bancária ou cròdito em conta corrente. Oala da 
assinatura: 20/12/2013, 

RESUMO DO CONTRATO N*60/2013 
PROCESSO N'; 122-1130059383. CONTRATANTE: Deíensorla Pública do Estado da Bahia -
CONTRATADA: CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de cobertura secufitártla, sngurp.de vida em 
grupo, para os estagiários da OPE, conformo espedficaçOes, quantitativos o condições cons-
tantes na seçSo b-d ispos ições «speclftcaa do edital da PE n* 33/1013 c a proposta dc preços 
da contratada, que Jázem parte Integrante deste Instrumento contratual independentemente do 
transcrição.. VALOR TOTAL: RS 4.800,00 (guatra mil e oiioccntos reais). PRAZO OE VIGÊN-
CIA: 12 (doze)'meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Goslora: 05.50.101, Atividade: 
03.122.504.2000, Elemento <Ie Despesa: 3.3.90.39, Fonte do Recurso: 100. REGIME DE EXE-
CUÇÃO: empreitada por preço rjlohal. FORMA OE PAGAMENTO: ordem bnncírlB ou crédito em 
conta corrente. Data da assinatura: 10/12/2013. 

RESUMO DO CONTRATO ^81 /2013 . 
PROCESSO N*: 1224130058778. CONTRATANTE: Defensoria Publica do Estado do Qahla -
CONTRATADA: FCE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: a execução das obras de reforma no 2«. 
3* a 4° pavlmentos, numa.lo|a do'pavimento l i r reoe garagem do imóvel para instalação do novn 
Sede Administrativa da Detensõria Pública do Estado da Bahia, situada no Avenida Ulisses Gui-
marães. n r33, no Município de Salvador/BA. VALOR TOTAL: R$ 1.625.358,88 (um mllhflo, seis-
centos e vinte e cinco mil, trezentos e dnqucnU e oito reais c oitenta e oito centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos 6 dez dias) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora; 
05.50.004, Atividade: 03.092.167.1630. Elemento de Despesa: 3.3.60.3B, Fonte dc Recurso: 
100. REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por preço global. FORMA OE PAGAMENTO: ordem 
bancária ou erádllo em conla corrente. Di ta da assinatura: 20/12/2013.. 

PORTARIA N" 632/2013, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Licença Médica concedida pela Junta Médica do Estado 
Processo n* 1224130092615 
Nome: Melisa Florlna Uma Teixeira 
Período: 06 (seis) dias. de 14/09/2013 a 18/09/2013. 
Salvador, 18 dè dezembro de 2013. 
RENATO AMARAL ELIAS 
Sübdefensor Público Geral 

PORTARIA N* 633/2013, OE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Licença Médica concedida pela' Junta Médica do Estado 
Processo n» 1224130093956 
Nome: Sandra Rlsórlo Fatcfio Matos Tavares 
Perlodo:.B0 (sessenta) dias. de 06/11/2013 a 04/01/2014. 
Salvador, 1S de dezembro de 2013. 
RENATO AMARAL ELIAS 
Sübdefensor Público Geral 

PORTARIA N* 642/2013, do 20 de dezembro de 2013. • 

O SUBDEFENSOFÍ PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas alribuiçflés de-
legadas por meta da Portaria n* 150/2013. RESOLVE designar o Oefensoí Público CLÁUDIO • 
">IANSKY MASCARENHAS GUTTEMBERG DA CO STApara exercer o substituição automática, 

k > caráter excepcional, Junto ao 6* DP Especializado de ExéçuçSo Penal de Salvador, no peri-
• ..-o de 13/01/2014 a 01/02/2014. 

Salvador, 20 de dezembro de 2013. 

RENATO AMARALELIÁS " 
Sübdefensor Público Geral 

PORTARIA CGDDPÉ h* 017, de 20 d * dezembro de 2Ò13. 
A CORREGEDORA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições, previstas nos arls. 48 e 50 e nos termos do art. 241 e seguintes, iodes da 
Ld Complemenlar n" 26/06 a, considerando o que consta no expediente n" 1224120095144. 
RESOLVE-
Prorrogar, p « mais 60f se s senta) dl» s, a partir do dl a 22. ̂ 12.2013, o prazo d a Porta ria n* 012/2013. 
publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia dc 24 de oulubro do 2013, nos termos da lei su-
pracitada, para dar prosseguimento e conclusão dos trabalhos. Esta portaria entra em visor 
na data da sua publicação. Gabinete da Corregedorla Geral da Defensoria Pública, em 20 de 
dezembro de 2013. 
CARLA GUENEM-DA FONSECA MAGALHÃES 
CORREGEOORA-GERAL 

RESUMO DO CONTRATO N* 78/2013 ' • 
PROCESSO N' : 122413002B892. PREGÃO ELETRÔNICO N": 30/2013 ' CONTRATANTE: De-
fensoria Pública do Estado da Bahia. CONTRATADA: Akcsan Terceirização e Locaçáo LTDA 
- M E OBJETO: conlralaçio de empresa especializada na prestação de serviço de conservação 

PROCESSO-N".-1224130068730, CONTRATANTE: Oeteníorta Pública do Estado da Bahia -
CONTRATADA* Loc Tudo Locação e Assistência Tòcnfca Ltd« - ME. OBJETO: prestaçflo de 
serviços de locação de condicionador de ar tipo Split do parode, de acordo com ns especifi-
cações e obrigações constantes no Instrumento Convocatório, espociaimonto nas Disposições 
Especifica* - Termo de Referenda, com as condições previstas no Contrato e ns proposta de' 
preços apresentada pela Contratada. VALOR MENSAL: R$ 55.500,00 (cinqüenta e cinco mil c 
quinhentos reais), PRAZO; 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Contrato. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Gestora: 05.50.101, Atividade: 03.122.504:2000, Elemento de 
Despesa: 3.3,90.39, Fontes de Recursos: 100/113. Data da assinatura: 20/12/2013. 

RESUMO DO TERMO DE RECONHèCfMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE 
CRÉDITOS PESSOA FlSICA. 
PROCESSO D PE N*. 1224130077570. OBJETO: Reembolso com passagem aérea e IA*I. IN-
TERESSADA; NATHALIA PIRES CARNEIRO. VALOR: R$ 324,67 (trezentos e vinte quatro reais 
e cinqüenta e sele centavos). BASE LEGAL: Ordem de serviço PGE íi* 011/2010 e Oecclo n®. 
6̂1-Ade 09/07/31. 

RE5UMO.DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO DPE N*. 1224130034010. OBJETO: Reembolso de despesas com táxi, INTERES-
SADA: ANA BARBARA DOS SANTOS ROCHA. VALOR: R$ 151,00 (cento e cinqüenta e um 
reais). BASE LEGAL; Ordem de serviço PGE n" 011/2010 e Occreto r f . 181-A'de 09/07/91. 
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO OE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. . 
PROCESSO OPE N* 1224130080980. OBJETO: Reembolso de despesas com táxi. INTERES-
SADA: ROBERTA CHAVES BRAGA. VALOR: RS 100,00 (cem reais). BASE LEGAL: Ordem de 
serviço PGE n" 011/201 Oe Decrelon".-181-A da 09/07/91. 
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO DPE N®. 122413009<t4M. OBJETO: Reembolso do despesas com táxi. INTERES-
SADA: VITÓRIA BELTRÃO BANDEIRA. VALOR: R$ 22,00 (vinle e dois roa Ia). BASE LEGAL: 
Ordem de serviço PGE na 011/2010 e Decreto n*, 101-A'de 09/07/91, 
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO DPE N*. 1224130090153. OBJETO; Reembolso de despesas com passagem ter-
restre e láii. INTERESSADO: LUIZ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR. VALOR: R$ 417,24 fquatrô-

• centos e dezessete reais e vinte quatro centavos), BASE LEGAL: Ordem de serviço PGE n ' 
011/2010 e Decreion*. 18.1-Ade 09/07/91. 
RESUVO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E OUlTAÇAO DE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO DPE N". 1224130056433. OBJETO: Reembolso do desposns com láxi. INTERES-
SADO: RODRIGO ASSIS ALVES. VALOR; RS 52.00 (cinqüenta e dois reais), BASE LEGAL: 
Ordem de serviço PGE n* 011/2010 e Decreto n". 101-Ade 09/07/01. 

ERRATA: . . . 
NO RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E OUITAÇÃO 

• DE CRÉDITOS PESSOA FÍSICA,-PUBLICADO NO DOE DE 19/12/2013: 
ONDE SE LÉ: VALOR: RS-22,00 (vinte edof ) reais) 
LEiA-SE: VALOR: RS 40.00 (quarenta reais) 

G 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 82/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA E A LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada á Avenida 
Manoel Dias da Silva, n°. 831, Edf°. João Batista, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41.900-390, representada 
pela Defensora Pública Geral, Exma. Sra. Dra. VITÓRIA BELTRÃO BANDEIRA, inscrita no CPF sob o 
n° 165.265.035-00 portadora do documento de identidade n° 00882877-69 emitido pela SSP/BA 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA LTDA ME, CNPJ n° 03.019.757/0001-15, situada no Loteamento Jardim Belo Horizonte, 
S/N, Centro, Lote 05/06, CEP 42.700-000, Lauro de Freitas/BA, adjudicatária vencedora da Pregão 
Eletrônico n° 31/2013, Processo Administrativo n° 1224130068730, neste ato representada pelo Sr. 
Luiz Cláudio Santos da Silva, portador do documento de identidade n° 04.296.430-0 SSP/BA, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 677.049,565-15, residente à Alameda 43, Casa, Jardim Santo Inácio, CEP 
41.230-580, Salvador/BA, a seguir denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente Termo 
Aditivo com base no Processo Administrativo 1224140019665, mediante as cláusulas e condições a 
seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição de 03 (três) condicionadores se ar tipo Split para a 
Unidade da DPE na cidade de Senhor do Bonfim, sendo 02 (dois) de 12.000 BTUs, cujo valor mensal 
unitário é de RS116,00 (cento e dezesseis reais) e 01 (um) de 18.000 BTUs com valor mensai unitário 
de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), totalizando o acréscimo mensal de R$404,00 
(quatrocentos e quatro reais), majorando aproximadamente 0,73% ao valor original do Contrato n° 
82/2013, consoante previsto no §1° da cláusula primeira do referido Instrumento. 

§1ft - Considerando o acréscimo no percentual acima indicado, estima-se que o valor mensal do 
contrato passará de R$ 55.500,00 (cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais) para RS 55.904,00 
(cinqüenta e cinco mil, novecentos e quatro reais). 

§2° Após a adição em tela, resta disponível para acréscimo, aproximadamente, 24,27%. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato original no que não conflitarem com o 
presente instrumento, passando este aditamento a fazer parte integrante do Contrato, para todos os 
efeitos legais. 

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador/BA, decJ&J- j ^ de 2014. 

Vitória Beltrão Bandeira I 
Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS; 

1. 

NOME: G/^hííâ^Ge2erVaA/ves 
C P F : concr-ww 

/ 

2 . 

Luiz CÍauc fio Santos da Silva 
Representanter-Legal 

CONTRATAD^ 

> 
: 

(ouQB 
NOME; „ - J . . . 
CPF: SÇJ.SitfV 
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PORTARIAM" 262.'20i4. DE 07 DE ABRIL DE 2014. 
O SUBDEfENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTAOO DA BAHIA, no uso da otribulçio ccnf» riflo 
pilo aligo 32, XXXL da LC Estadual ri* 26/2006. defegetío por melo do Portarlo n* I60/2QI3, 
RESOLVE díÊtgrtsr a Defensora PòbHc» CYHARA PEIXOTO FERNANDES INSENSSE pari. 
excepciona imemc. COM cícllos ICUODIIVOS, cretect o sutretfluIçiQ oulomitica junlo DO 11* OP 
EspeciaHrado Criminal de Salvador, no período de 07 de abni * H de *tjrii<Je 20M. 
Salvador, 07 da abril de 2014. 

RENATO AMARAL ELIAS 
SubatfeníOr Público Geret 

PORTARIA H* 203/201 4. DS 07 OE A6RIL DE 2014. 
O SUGCEFENSCR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, r» uso do oln&uiçAo coníertde 
peto artigo 32. XXXI. dá LC Estadual n* 25/2009, delegada po; mela <!& POUíiTU n* 1SW20I3. 
RESOLVE designar a Cteferrsora Pública CAMILA MARIA GÓES OE SOUSA peta. excepcional-
mente, exercer a sutwiltulçío automática junto ao 12* DP Especializada Criminal de Salvador, no 
período de 09 de abril a 08 d* mato da 2014, 
Salvador. 07 de abril da 2014. 

RENATO AMARAL EL (AS 
Subtfetensor PüMco Geral 

Rotlfrcar a Portaria n* 21/2009, publicada no D.O.E.. edlçáode 12/02/2009, que concedeu Licen-
ça p(»mb DO servidor Vaiaed Saraiva Concelçja. c-sdaslro 21.223 243-7. 
Onde se Lé: 09 meses, qüinqüênios 1982/1087-1087/1092- 1902/1997. 
L«i»-ie: 06 meses. qvinquénk>» \9i7f\w2* iwanwr. 
Danilo Xavier. 
Diretor Administrativo 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 

RESUMO RESCraAO CONTRATO REOA 

P roce MO n* 16021400H 073- SUDESB/JOAO PAULO LOPES SOARES- Funçio Técnico Hivtl 
Superior/Coordenador de Núcleo • matricula n*«9.559539-4; • partir de 31.03.2014. 

Processo n* 160214001131)1 - SUDESBMOZART SUZART PEDRA-Função Técnico ÍJIvtl Su-
pertoí/Cooidtnador de Núcleo - matricule «"69,558807-8, a partir de 04.M..2QI4. 

Salvaderr07 de abri de 2014. Elias Nunes Oourndo. Diretor Gemi. 

SECRETARIA DE TURISMO 
OESPACHOS DA DIRETORIA OERAL DA SETUR-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
l w « Mm» 1/3» ̂ J CcnteddDW 

0117014 AM1DM0 rtRfWHOOft«JRHOOi &Viros OTivwi»: 1IS ntwon 

PORTARIA N« 2S4/2014. OE 07 OE ABRIL DE 20t 4. 
0 SUSDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso es airttxnçdo conferi-
do pele anigo 32, I.tcIío XXXI, da LC EsUduo! n' 26T200Ô, delegada per melo da Portada n" 
1 &0Í2Q 13, considerando as disposições inseria» no artigo 7°, do me «no diploma leoàf, * para 
a Afetiva atuapío tnstRuotomt DO rrurtlrâo do Conselho Ntckrníl de Justiça, {efetivo nos picjo» 
provisórios • condenados do Esttdo da Bahia, a ser realizado no período compreendido o rir o 
22 de abri! o IS de mato de 2014 RESOLVE: 
Artigo 1* • Constituir comlssio espedai e transitória composta pelos Defensores Públicos CLÁU-
DIO PlÀNSKT M. O. DA COSTA. PEDRO PAULO CASAU BAHIA e OANIELA AZEVEOO. no 
período compreendido entre 10 de íbrtl e 10 de matado 201-4: per CIOGO DA MOTA C JUARE2. 
AfJGELIN no pciioüo compreendido cmie 10de omite lOdc mafodc 2014; por FABIOLAPA» 
CHECO, no pertodo compreendido erwo 22 de ebflle 10de maio de 2014; por CYMARA PEIXO-
TO .FERNANDES ISENSEE no periodo compreendido -enue 05 de inefe e 18 ds moio d« 20t4. 
para atuarem no MUTIRÃO DO CONSELHO NACIONAL OE JUSTIÇAedm» aludido; 
Artigo 3*«A cxeeçlo do Defewf Público JI/ARE2 ANGELIN. o» d»ma?s acima Uitarf-os paima-
neceiío afaitndoi de auaa atividades ordinários, bem como os aiendimenloa < atividades do 
sistonta prisional, salvo para casos urgentes: 
Ar!>$6 2' - Esta feriaria entra em vigor na diia da publicação, 
SíS-odoi,07 dc abrEdo 201 
RENATOAMAfiAL ELIAS 
Subdefeítsor PilWico Geral 

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOU1 34Í2013 
PROCESSO; 122414061 T«4 CONTRATANTE: Oeteittoria P(iW1e« do Etiade da 8*><i*: CON-
TRATADÁ: REPREMIO—Representaçlo a Comércio de Minas Gerais lT0'v OBJETO, o acrés-
cimo 5514 ao vílor Original do Contraio o' W2013. coosonwe previsto no pariíçie'0 i>nl«o <ta 
Clíusula Primeira do raierido Instrumento c/c an. 143, da Lei EsMdval S.430/03. uterunte 
4 aquHtfiO da 05 (círvoo) Impressoras tipo mufttrundoruil, conforme especificações < condipdes 
denrJdasra Soçío 6 do Edital do Pfeçts Slelrínlcon* 0&2313. no vatol uniilriod* R5 3,'48.00 
(títs mtl cenio a quarenta ú orlo roaisj, tolalizando R i '.5 740.00 (qutr»a mK, sol*oento& e qua-
renta rchls). Domals ClAusutis permar>eoem hsReradas. DATA da ASSINATURA'. 07/34^014. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA N' 2S5/2014, de 03 de abri de 2014. PUBLICADA NO DOE DE 
05 e 0&04/2014. 
Ondesetí. 
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RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COMTRATO K*e2^0»3 
PROCESSO NT 1224140019665. CONTRATAM TE: Defensorlâ Pública do Estado do CaWa -
C0MTRA7A0A: Loc Tudo Locado e Asslslírcla Técnica LWa - ME, O&JHTO: a ndifáo de 03 
( t : í s ) condicionadores io ar llpo Spih pata o Unidade úa DPE na (Idade d s Senhor do Gonlim, 
sendo 02 (dots) do 12.000 BTUs, cujo valor mensal unitário é de RJ116,00 (cenio e dezesseis 
««)»•} 101 (um) de 13.000 BTUs eont valor mensal unitário de Rí 172.00 (cenio e setenta e dois 
reais), tctetlztndo o cerésdmo mensal do R 1404,00 fqt/alrocenlofi o quatro íMfo). nojorando 
eproiimadame-rtte 0.73% ao valor original do Co n Ira to n* 82*2013, consoante previsto rx> <jl" da 
cláusula primeira do referido Inslrumonlo. Etlimn-se que o valor roenoaldo contraio patsarft do 
R$ 5S.900.00 (CtnqtRrrta t cinco mil e qulnwntM reais) para Rí 55^04.00 (ctnqucnio ç onco 
mH,, r»veo»f«os«4vt»tro reais). Datada tssinaturs: 07/D4/2014, 

RESUMO 00 SECUNDO TERMO AOITTVO AO S/W ENTRE AOPE Ê A CASA DA MO SOA 0 0 
BRASIL 
CONTRATANTE: Defensoria P útil ca do Estado da Bafiia; CONTRATADA. Casa do Mo o da do 
Brasil OBJETO: prorrogação do contrato original para oportuntzor a satisfação do quantKaiiw 
Inle^fêl previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original, pelo preio de 24 meses • coniar 
de 02rC3/2014: reajustai 0 preço doa produtos que (orem sollctlados a partir da vlgírtcla deste 
editive peto percentual de 5,8í08%. conforme prevlsío na Cláusula Nona, ilem 9.2 do Cortreto; 
IftóuU na cláusula Dédm» Quinta. Item 15,3 psra (imtíe estabelecer como cbilgíçáo d» «da 
parte contratante a apresentação, no prazo de 30 dias de assinatura do ptesente tem to, de sou 
crcnograma dc solicita (A 0 de conjuntos de Identificação funcional qu* conterr.ple a quantidade 
mental a ser tcquendn. ohscrvnndo o quantltalivo a ser wlistetio. 
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Instituição essencial à Justiça 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 82/2013, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA E A LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada á 
Avenida Ulisses Guimarães, n°. 3386, Edf°. Multicab Empresarial, 4o andar, Salvador-BA, CEP: 
41.219-400, representada peía Defensora Pública Geral, Exma. Sra. Dra. VITÓRIA BELTRÃO 
BANDEIRA, inscrita no CPF sob o n° 165.265.035-00 portadora do documento de identidade n° 
00882877-69 emitido peia SSP/BA doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LOC 
TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME, CNPJ n° 03.019.757/0001-15, situada 
no Loteamento Jardim Belo Horizonte, S/N, Centro, Lote 05/06, CEP 42.700-000, Lauro de 
Freitas/BA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Cláudio Santos da Silva, portador do documento 
de identidade n° 04.296.430-0 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 677.049.565-15, residente à 
Alameda 43, Casa, Jardim Santo Inácio, CEP 41.230-580, Salvador/BA, a seguir denominada 
apenas CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo com base no Processo Administrativo 
1224140063060, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 82/2013 
por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 20/12/2014 e termo final em 19/12/2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato original no que não confiitarem 
com o presente instrumento, passando este aditamento a fazer parte integrante do Contrato, para 
todos os efeitos legais. 

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Salvador/BA, 19 de dezembro de 2014. 

Defensora Pública Geral 
CONTRATANTE 

Representante Legal 
CONTRATADA— 

TESTE 

1. 

DPE/DA/CCC 
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PORTARIA N" 622 de tSde de«mbro dc 2014. 0 SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
no UM dc «us» alribí/çée* a tendo «m vista disposto no arl. 164 d* M 2322/66. RESOLVE: 
designer como Membro* da Comfssâo de Inventario de Material de Comum», do Departamento 
de Policia Técnica, pare o» cargo» abaixo ind:«íos. «$eguínleí servidores: 

PRESIDENTE - PAULO EDUARDO MONI2 BARRETO OOS SANTOS. metrtada n» 20.453.01 

MEMORO - EDNA DE OLIVEIRA SOUZA, roalrtoila n* 20.4i7.37M; 
MEMBRO - ERÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA, motrfcufa n* 20.473.608-7. 

MAURÍCIO TELES BARBOSA 
Secreiírto tia Sesutonçe P&Wca 

Polícia Civil da Bahia 

ATOS 0 0 DIRETOR 0 0 DPAP 

AVERBAÇÁO TEMPO SERVIÇO 
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ESTABILIDADE ECONÔMICA 
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IrarvWíftó em Julgndo. da ApttoçAo Clvet ri.* OJO<lD38-35.2009.805,0031, eyped:üo POID Juti d* 
Direno da 5* Vara da Fazendo Pública, da Comarca da Saii/adôi/8A e i«ndo am viola a artema-
çio da Procuradoria Qcr«l do Estado, 
RESOLVE: 
Poitana rv* OP/GAP/CIFRRI/Reíerva/oam 1/2014 
Iransíerir cx «jffieto. o Cop PM ANTONIO DENEVAL OE ALMEIDA, Mal 50.07*.55345. pari» n 
reserva remvnerndn dnsla Cofporíçio, com oa proventos calculados wjh;c a re.'nuà«iaçfic n-
teçral <ie MAJOR PM, no» termo» do» artigo» 175. H • 177,1 da Lei n.* 7.930. de 27 DM Òl. Ou 
proventos serão rtxodos de noordo o quadro obafro; 
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ALFREOO BRAGA OE CASTRO - Cei QOPM • COMANDANTE-GERAL 

SECRETARIA DO TRABALHO, 
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
RES*UMO TERMO OE COMPROMISSO OE ESTAGIO, com fundamento na Lei Federal n-
1 l .766 de 25.09.06 e Decreto Estadual n»11.342 de 01.12.08: 
Cornpromitenie*: Eslado daBahlalSETRE í n IUNE Educacional - UfftME Salvador Uris. 
O&Jeto: Au«itto i EducaçAo peto Trabalho. 
Ç$fíçji$rio <sv JULISÍUMA SANTOS OOS SANTOS 
Cuiso: Licendalurs cm Ertueeçfto Ptslc* 
Votor üa DOISÜ Eitágio: RS 450,00 - ae/CfrCJOo DE auxilio transporte 
Dotação Oiçamentírb; Unidade Orçamentária 3.21.101 - DG, U-ilaede Gestora 3 21 0005-Co-
ordenada de Esp&ne, F-enle 0131. EItmcr.iíi de Despesa - 33.90.36.00. podendo ocf ccmplc-
menLivO pela* Fontes 0.100 e 5.'00 
Vigência: M (seis) mete», prorropâvel a «do 06 (»cfs) meses. iot?H*«w1o no mJ>|mo 02enos. 
«indo o primeiro período vigente de 03/12/2014 • 02/00/2015. 

LICENÇAS MÉDICAS DEFERIDAS 
OTicto n*. 900*201* f 6/12/2014 > Junta Mttlca do Estada Oa Bania 
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LICENÇAS MÉDICAS INDEFERIDAS 
Oficio n\ 90&/2014 19/12/2014 - Ju«s Médica do Estado d» BaM» 

MIM» FITA Htcu 

EDITAL DE INTIMAÇAO 

O Presidente as Com!s&áD cte Snxlicanda Admlnlsíratíwj Disciplinar. consumida ausvjs 
Oa Portaria da nM5€/20t1 da Senhora CorreBedora-Cítele d» Policia. pubBcada no DOE de 
11«35(20I1. cm cumprimento de diligencia lequlsp.ada pelo NCAD/PGE. li/Ti MA ao SW<aco. o 
e «-Invesllgndot de Policia Civil Aleiandre da Sltvn fieiende e *s testemunhasse dfítwv Mel:* 
Jane TH*eira de Meneíes. GiW») de Meneíei Reiende e Wtotb de r. 'cr.t jci fíf ztnflf. octn 
como a Sonl» M»(1a Pernondea Santo», comp«rec*iom na Co/r»8«dorta da Polida Ch.-il. 
•nuad» na Av. Jurac* Magimie» Jimtot, fen - Rio \tetmeB». n«ta eapitol, no dta 31.01.2015. A» 
8ti, D Hm de serem ouvMos em audiência dc instrução do FCGO. 

Polícia Militar da Bahfa - PM/BA 

O COMANDANTE-GERALDAPOLlciA MILITAR DA BAHIA, no uso de sua» atribuições comidas 
na Lei Estadual n • 7.090, ds 27 Dei 01. em decorrência do cumprimento da sentença |udic(al 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 

POSTARIA H* )84S2Q14 • O Oirctçi Geral <la Supcrlnlendincia doí Desporto» do iEltPdO da 
Estiin - SUDE3B. no uso de suas alrtbulfãas. de acordo com o Oocíoto n® 9,269/0-3. Cfipllüio 
111. elínea *h' do Regulamento para celebração de Convinios. com ao Alienoçies cíitebcletída» 
no Decreto n' 13.347, de 11/10/2011 • tendo em vista a constante noa processos. RESOI.Vê 

Prrai» Cww. Cwtnmii 
líiOOl 1WM701J 

itaiiMirct JilJ ttWíeii 
&ai¥Bdsi. 22 ae dozamtro do 20)4. Eltos Nunes Oourado. Dlietor Gorai. 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIAM* 851/2014, OE 22 OE DEZEMDRO OE 2014 
O EUSOEFENSOR PÚ01ICO GERAL, f,o u » wasairliuSíieslegafe. em MnioniMi í com 
o quanto previsto no artigo 16,3 1*. da LC Estadual n* 26/2006. t com ne qg<in!o decidido 
fio processo adrrenlstrathro n* 1224140005760. RESOLVE deferir o «rasuimeiHn, para llns de 
dcítncorrpaüfcltizaçáo. da Defensar/i PúbScfl Geral VITÓRIA &ELTRAO QANOEIRA do cargo 
que ocupa, a partir de 30'12/2014 e a l i a data da eleição para eompoeiçio da lista implico pdr* 
o cargo de Oefensor Púbüeo Geral, a u r rcaiRada em 30*01/2015. (aien<IO'« retoino'. durante 
esie ViSfire^no. A sua litutaítóadc, 
Salvodor, 22 de dezembro de 2014. 
REMATOAMAflAL ELIAS 
Subdefensor PúWioo Geral 

RESUMO DO QUARTO TERMO AOITIVO AO CO MT RATO fí" O a ? ^ ^ 
PROCESSOAOWIHISTRATIVO N*0900140020010. 
CONTRATANTE: Oefemorfa Pública do Estado da Bahia. 
CONTRATADO;Telemar Norte tesle S/A. 
OEJCTO: Ptojrogaçflo do prazo tlc- vljincio pelo período dc 03 (t?ée) mesca. vigendo d-) 10 de 
fcvercíio de 2015 a 09 do maio de 2015. DATA DE ASSINATURA: 22M10U. 
RESUMO 0 0 SEGUNDO TERMO AOITIVO AO CONTRATO i rSZKnS 
PROCESSO MM224)40063060 
CONTRATANTE: Oefemorla PúbHca do Estado da Bahia 
CONTRATADA: Lcç Tudo Locaçío e AíiUtíncto Tícnioa Lide - ME. 
OHJÍTO, O p: escr.ie Termo Aditivo Ivmpoi ohjeto a prorrogação do pfííO d« vlgfincla do Con-
traio n* 82/2013 por mais 12 (doze) meses, lendo como termo inicial 20't2/201<l e temio fna' 
em 19/12/2015. 
Dita da assinatura: 19112/2014. 

T C E / G E A R Q 



s 
TCE/GEPRO 

PG. 527 

Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 
3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
82/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA E A LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada à 
Avenida Ulisses Guimarães, n°. 3386, Edf°. Multicab Empresaria! - Sussuarana, Salvador/BA, CEP; 
41.745-007, representada pela Exma Dr°. Defensora Pública Geral, Vitória Beltrão Bandeira, 
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n. 00882877-69, SSP/BA, inscrita no CPF sob 
n° 165.265.035-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME, CNPJ n° 03.019.757/0001-15, situada no Loteamento Jardim 
Belo Horizonte, S/N, Centro, Lote 05/06, CEP 42.700-000, Lauro de Freitas/BA, adjudicatária 
vencedora da Pregão Eletrônico n° 31/2013, Processo Administrativo n° 1224130068730, neste ato 
representada pelo Sr. Luiz Cláudio Santos da Silva, portador do documento de identidade n° 
04.296.430-0 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 677.049.565-15, residente à Alameda 43, Casa, 
Jardim Santo Inácio, CEP 41.230-580, Salvadór/BA, a seguir denominada apenas CONTRATADA, 
tendo em vista o constante no processo administrativo 1224150001624, celebram o presente termo 
aditivo, que se regerá pela Lei estadual n° 9.433/05, mediante ás cláusulas e condições a seguir 
ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente termo aditivo a supressão dos condicionadores de ar previstos no 
Termo de Referência e no 1o Termo Aditivo, partes integrantes do referido Contrato, 
especificamente para as unidades da Defensoria Pública do Estado nos municípios de Ilhéus, 
Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro E Senhor do 
Bonfim/BA, no percentual de aproximadamente 19,05% (dezenove vírgula zero cinco por cento), 
na forma dos §1° e 2o do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

§1° Considerando a supressão em tela, estima-se que o Contrato, cujo valor mensal é de 
R$55.904,00 (cinqüenta e cinco mil novecentos e quatro reais), passará a ter seu valor mensal de 
R$45.256,00 (quarenta e cinco mil duzentos e cinqüenta e seis reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato original, bem como os seus 
Termos Aditivos, no que nãò conflitarem com o presente instrumento, passando este aditamento a 
fazer parte integrante do Contrato, para todos os efeitos legais. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

S a l v a d o r / B A , ^ de fevereiro de 2015. 
' l / lW MU* hlttfU^p 
Vitória Beltrão Bándeirá 
Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 
TESTEMUNHAS^.-- ' -

Representante Legal 
CONTRATADA CONTRATADA 

2. 

CPF: CPF: 051,420.484-23 
COORDENAÇÀODE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DPE/BA 

NOMÈsé Hermes de C. Fernandes 
• CPF: CPF: 024.760.965-04 

roorden̂ ào d? Contratos e Convênios 
DP E/BA 



1 

SAIVAOOI. ÇAMtA. rttÇA.fEftA. 
}4 Dl frV£í£SO OS 5vlS 
»A.VO*CK.N>?r.44J Executivo 

TCE/GEPRO 

PG. 528 
ífKltUCA f í DÍRA! VA O 
COEÍAS* A Ü i l 
{STADO DA IA.HIA •FFCYJV 

D U I U O 
OFICIAI 

A41}. CKMot»;»>ái a 
Oii ffnwr» <n Scvwn 

i mesm HÍWiW .'1? WMVW 

ItKiA.OUwi-Oit ICO »1 w.» K.1 irw.ee 
1» MHO» ' n Di.oa «5 }l -CJíO 

Loe&rcçto 1» tSI 1».M ts«.$}í,« tM/,» 
MMJ4. OutM Jtn̂ t ft IkCMi • 
PnvM fhin 

In l)M,0t 2M.» 
ÍKMI -Oucn J»«t« tr • •to wo.meo »t nrtií» 

Â1M3I - Oul M h tertrti. Pvuajrtdt* 11] 
3JMA) - Ot>Wfl IIMÉÚI » 
CvMutMt 1» )CW M llt 

1» WHiK IÍIH3J» w 
1« t nr.K 79M.M 1MO 

*tsw>] - C<wrMe> t lliM t» leotcc.to MJ;I«O fl IK r»M 
. t«JSirwHn • Urtcrri 

rviwn* 
11J O ROM M » WS.E( 

ÍU5 • R»»i»i k «• çcw» PÎA» }r: £9.1 W 
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Fonte: SEPlAN - FIPlAN 2014. 
Salvador, 20 de fevereiro d* 2015. 
VITÓRIA BELTRÃO BANDEIRA 
D«í»rrcore Púfcêca ©»r»l . 
Presidenta do Conselho Dv^totraflvo <tfo FAJDPE/BA 

cinqüenta e novo com» voe). O presente aumentí represem» o »criiclma et aproximadamente 
<6.36% ao valo: crlçtnnl <5o Contrato 
ASSINATURA: :3."02/2015. 

RESUMO DO-PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*. -M/3014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 224150000430. 
CONTRATANTE: Delensoria P ú b i c a (Jo Estado da Oahla, 
CONTRATADA: ESM ConairuçOe» a t n j U U ç O e s L T D A - EPP. 
OBJETO: O preserta Termo Adttlvó l«m por Atgete • prerrogsçâo de prazo do Conlrrto orrainaf 
pe: mal» 30 (irlnta) dias. com tern»o lr,!c'al cm 32 de fevereiro de 2013 o termo final em 23 do 
março dc 1015, 
DATA OA ASSI NATURA; 20>02/201 5, 

RESUMO 0 0 SEGUNDO TERMO ADITIVO AÒ CONTRATO NV 440014 
PROCESSO A0MIN1STRATIV0 N* 12241500087.28 
CONTRATANTE: D t f t n ú r i t Pública da Estado da BaMa. 
CONTRATADA; ESM Con«tuçêet 0 Instnlaçíei LTDA- EPP. 
OBJETO: O prcscnle Tetmo A<3,(tvo tem pof ot>[eio o acrSscfmo de R$ 12.299.08 (doze mr.du-
ztntos e novema e nove oito centavos) eo valor origlnaldo contrato. passando o sou v»tor 
gtoca! d« RSii4.04t,46 * quatorze mil, qugrintfl e um reste c quarenta è SÍH etniavsif 
par* Rí 126.340,54 («r i to « v*nt« « »ei* rrifl. trcsenloa e quarenta reala c cinqüenta e quatro-
cer.tavos). O presente eumenlo rcpriísorua c> ecrésdmc d» «proKimndame nM 10.78% do valor 
crigfnal do Coniuto, 
QATA OA ASSINATURA: 2W52/2015-

RESUMO 00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*. 4 S/2014 
PR O CESSO ADMINiSTR ATIVO 12241S000067B. 
CONTRATANTE: Oetenaorti Pifei** «o Estado d» Bania. 
CONTRATADA: COMPAC Constmçéea LTDA- EPP 
OBJETO. O príscnlo Tcrrrxi Aflitivo tem por objeto a prorrogaçío do pfíJto do Contraio oiighM 
por n\;Is 30 {Mr.t») d:a$. cem termo Metal em 24 do torneiro da 2015 o termo final tm 25 de 
rtierçotJcíOiS. 
DATADA ASSINATURA: 1 S/02/201 S. 

PORTARIA N* t t 5 /»15 ,DE :» DE FEVEREIRO DE 2015. . 
A D E F E N S O R A PÚBLICA G E R A I DO ESTADO DA BAHIA, no v » <» «uns atrltMilçôa» tegats, 
cm atenção ao quando disposto no »rt, 32, Inciço XtyV, et Lei Complementar I ç/2096. consi-
derando a dediâo do Conselho Superior da Defensori* Públfta do Estada ío 8íhla sobre a 
• valltçi» DO «Higfo p<«bat&R{o «M aut 110* SC&EIO Onfin*rt«t RE*NT«DA 05 DO Janeiro d* 201S, 
r o» termo» do artigo 103 da le i Complementar 20^2000. RESOLVE Julgar ap(05<ís) para o exer-
cício do cargo. bem M>W declarar eonftnn*ilo»<»») na «ífrolra, deçontdoa 01 ftrís) o nos de 
efetivo circretdo.os(as) 0«1<AWI«»(»») P6blcos<a5) ntjatuo tel«elon«dos{ai), nn forria a n j a ! ; 
Iridioada: ~ 
ct/naosiA) Hbucov») - mu out cúu rvjírou o tiwmo 
JbnUvH A WMÍ ItíraH lOCtlJO!) 
M«wOMiS<*> itwnii 

MWMn 
«,-IMIIAkiii 6VM.-KU 

wxmn 

Stlvadpr, 23 de fevereiro de 201S. 
VftOrla Bell r io Bandeira 
Oeltnsoro Púbica G«fal 

APOSTILA N*. 04/2015 
Procesio: 1224140006460 
LOOUIIJ: Dstanufla POWlea do Estado <fi Baw» 
Locador:. JALDO FERNANDES DE COUTO MORE IRA . 
Objeto: o reajuste do valor mensal do Contrnto n* 47/2009. de acordo com o índice IGP-M (FGV) 
Data da s»sM'atuTa: 19.02/201 S. 
. parando o valor do aluguel mental do contrato após ?ca]u&tc pari RI S.I&3.35 (Cinco ml), 
oerrto « enquerta a tré» reil» e trtnta • cinco aertowo»), a ptrtí do 01 de Novembro da 201-4, 

RESUMO 00 V TERMO ADITIVO AO COfíTftATO n» 07/501 i 
PROCESSO N* 1224140085374 
CONTRATANTE: Defensotl» Pública do Eatids da Oahla; 
CONTRATADA: PRESERVll, Prestação d t Sc.-vlfos Imoaitlàrlúí o Repre«nlnçí>c4 t,tao . ME. 
OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato OrtQbtef pot mal* por mala 12 (doze) meses, tendo 
como lermo InfcJal 0ftflH/201S • taimo fiftal QS03/2016. Ftcem faHAcadaa a* derris I* cláuíutai e 
COryíçíeB Ortglnafmentn pactuadas. 
ASSINATURA: 23̂)̂201 S 

RESUMO DO SEGUNDO TgftMO ADITIVO AO CONTRATO H". laQOI 4 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 122415000WJ3 
CONTRATANTE: Dttfcft»«ta PObSca do Eolado da BaMo. 
CONTRATADA: Compec Construções LTDA - ME. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem pet objeto o gcréscimo de RS 18.048.â5 (de?cio mil. 
quarenta o oito real» e oitenta « cinco centavos) ao valor Original do contrato, passando o sou 
valor global da RÍ35.5C5.74 (trtnta o oela mB. <julnnerrio» a aesaenta • cinco reais e setenta 
a quavo oentévoa) para R$54.614,59 (cinqüenta e quatro mfl, aetaoentea « quatorze reais e 

RESUMO 0 0 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N \ 4S<20M 
PROCESSO A DMINISTRATIVO N0 1224(50005440, 
CONTRATANTE: Ds(entorta POtillca do Estado da gahla, 
CCrJTRATAOA: COMPAC Construções LT04 - EPP. 
OBJETO: 0 presente Termo Aditivo tem por objeto aeríadmo de aproHlmedan^me 
do vabr original do Contrato n* 45/2014, cm cortsonSnda com o art. 143. j i * da Lí>l Ewídu^t 
B.433/05, pastando o valor global do referido Contraio de ftj S0.S30.SS (cinqüenta m!i, seiíion-
lús e Irinlo e oito tcais c einquer.to e cinco centavos) para RS 75.760,28 («lenta <i cinco mil, 
stlcecnlús c íotwnta roahc vlnlo e oflo centavos). Ficam ratificadas e tn«t!»(fld«s «s dcn i l s 
ciíusuta» do Contrato original 
DATA DA ASSINATURA; 23/02/201S. 

RESUMO DO SEGUNDO TERMO AOITtVO AO CONTRATO N*. 46/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 1224190006006. 
COUTP.ÀTÀNTE: DeJensoria PúbRca do da Bahia. 
COMTRATAOA: CHS Construtora LTDA, 
OBJETO: O presente Termo Aditivo iam por objeto acríKlmo de aproximadamente 43.S0X 
do vator ortjtnal do Contrato n* 40/2014, em consonância com a an. 143. $1* da Lei E*i»rfva( 
9.433,135, passando o votor global do referido Contraia de RS I83.7S0.73 (ccnto e oesjenia e 
trí» itííI, setecentot a oltama reais a a«ttnta ( trtí centavos) para R5 243.218^3 ((la2«nlôt. o 
qosrcnta t tt6o mft duzentos t dezoSo reais e noventa e trís ceniavos). Ficam nilirtcadas e in/il-
tsndií at demais diusuUtftdO Contraio original. 
DATADA ASSINATURA: 23W201S. 

RESUMO DO TERCEIRO TERMO AOJTJVO AO CONTRATO N*62/20l3 
PROCESSO M*: 122415000Í624 
CONTRATANTE: Oefensorta Púbttco do Estado da Bahia 
CONTRATADA: LOC Tudo LOCÍÇÍO e Ajfltstínita Ticntca Lida - ME. 
OBJETO. SuprcsrJo de aproximadamente 19,05% (dezenove vírgula roío ctnca por ccnioj <io 
valor do Contraio. 
Data da assinatura: 23J32/201S. 

RESUMO00 TERMO OE RECONHECIMENTO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃOE QUITAÇÃO OE 
CRÉDITOS PES30AFÍSICA. 
PROCESSO OPE N*. 1224140094110. OBJETO: Raemboftw de detpeaanMm deoioeímftnto. 
INTERESSADA; MARTA CRISTINA NUNES ALMEIDA. VALOR: Rí 2W.10 (duríntoa *. etnquen-
la e trts reais o dei centavos). GASE LEGAL: Ordem d-e wrviço PCE n '0t 1/3010 o Oacroton* 
181-A de 09/07/61. 

RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO OE 
CRÉDITOS PESSOAflSICA 
PROCESSO OPE N*. 1224150003732. OOJETÕ: Reemholso com deslocamento. INTERESSA-
DO: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE ANDRADE. VALOR: RS 216.00 (duíentos 0 díiet»Cl» 
rçíls t eíto conta/os). SASg LEGAL: Ofd«rfi de «rvlço PGE n* 011/20)0 * Oeoreio n'. i f i i -A de C$.07/91. 
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMEHTO DE OSSITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE 
CRÉDITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO OPE N*. 12241400941 to. OBJETO: Reembolso do despe eis com deslocamento, 
INTERESSADA: MARTA CRISTINA NUNES ALDEIO A. VALOR: RS 253.10 (í icerUoi o üftquon-

. t» e irés reais e dei centavos), BASE LEGAL: Ordem d* serviço PG6 r f 011/2010 o Oecrnto n*. 
1fi1-Ade0t/07/fl1. 

t c E I G E A R Q 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

instituição essencial à Justiça 

CONTRATO N°27/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. 

Modalidade de Licitação 
Pregão Eletrônico 
Modalidade de Licitação Número 

27/2014 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n o 07.778.585/0001-14, com sede na Avenida Manoel DÍ3S 
da Silva, 831- Pituba - Salvador - BA, neste ato representada pela Exma Sr3 Defensora Pública Geral Vitória Beltrão 
Bandeira, brasileira, casada, portadora do documento de identidade sob n° 00882877-69, emitido pela SSP/BA, Inscrita 
no CPF sob o n° 165.265.035-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME, CNPJ n°03.019.757/000l-15, Inscrição Estadual n° 59620611, situado no 
Loteamento Jardim Belo Horizonte, S/N, Centro, Lote 05/06, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas - BA, adjudicatária 
vencedora do Pregão Eletrônico n° 27/2014, Processo Administrativo n° 1224140039984, neste ato representada pelo 
Sr. Luiz Cláudio Santos da Silva, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade sob n° 04.296.430-04, 
emitido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 677.049.565-15, a seguir denominada apenas CONTRATADA, celebram 
o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual n° 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação de condicionador de ar tipo split de parede e ce 
teto, nas Unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia, situadas na Região Metropolitana de Salvador e Interior do 
Estado, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, especialmente nas 
Disposições específicas - Termo de Referência - que faz parte integrante deste instrumento, com as condições previstes 
neste Contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 

§1° A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1° e 2o do art. 143 da Lei Estadual 
n° 9.433/05. 

§2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

§3° É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferencie, 
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

§4° Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, 
devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, 
mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e 
exclusivo controle. 

§5°. A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos condicionadores de ar, por meio de 01 (uma) 
revisão mensal, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento dos condicionadores de ar, além de 
detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos, observando-se os prazos dispostos no item "r" 
da cláusula sétima deste instrumento contratual. 

§6°. A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos existentes, assim 
como os que venham a ocorrer no curso da execução do contrato, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos 
aparelhos locados, observando-se os prazos dispostos no item "r" da cláusula sétima deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, admrtindo-se a sua 
prorrogação nos termos do inc. I I do art. 140, da Lei Estadual n° 9.433/2005, observado o estabelecido no caputz no 
parágrafo único do art. 142 desta lei. 

Pregão Eletrônico n° 27/2014 
Processo 1224140039984 
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§1° A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. I I do art. 140 da Lei Estadual n° 9.433/2005, está 
condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo. 

§2° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho 
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global mensal to ta l de R$ 49.540,00 (quarenta e nove mil 
quinhentos e quarenta reais). 

Item DESCRIÇÃO. Qtde. Preço 
Unitário 

Preço Total 

01 Condicionador de ar 7.000 BTU, tipo Split de parede (HI-
WALL) 

02 R$144,00 R$288,00 

02 Condicionador de ar 9.000 BTU, tipo Split de parede (HI-
WALL) 

49 R$155,00 R$7.595,00 

03 Condicionador de ar 12.000 BTU, tipo Split de parede 
(HI-WALL) 

79 R$173,00 R$13.667,00 

04 Condicionador de ar 18,000 BTU, tipo Split de parede 
(HI-WALL) • 

59 R$258,00 R$15.222,00 

05 Condicionador de ar 22.000 BTU, tipo Split de parede 
(HI-WALL) 

13 R$412,00 R$5.356,00 

06 Condicionador de ar 24.000 BTU, tipo Split.de TETO . 01 R$439,00 R$439,00 
07 Condicionador de ar 30.000 BTU, tipo Split de parede 

(HI-WALL) 
04 R$450,00 R$1.800,00 

08 Condicionador de ar 30.000 BTU, tipo Split de TETO 01 R$517,00 R$517,00 
09 Condicionador de ar 36.000 BTU, tipo Split de .TETO 05 R$621,00 R$3.105,00 
10 Condicionador de ar 48.000 BTU, tipo Split de TETO 01 R$724,00 R$724,00 
11 Condicionador de ar 60.000 BTU, tipo Split de TETO 01 R$827,00 R$827,00 

Total Mensal 215 R$49.540,00 
Total Anua! R$594.480,00 

§3°. Para fins de pagamento, o valor será o resultante do somatório dos serviços e do fornecimento de peças, materiais 
e acessórios, devidamente autorizado pela Administração e comprovadamente aplicados nos condicionadores de ar, na 
forma pactuada. 

§4°. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, 
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou Indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a segui* 
especificada: 

UNIDADE GESTORA FONTES PRO:ETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA 
05.50,101 100 03.122.504.2000 3.3.90.39 

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
Em consonância com o §5° do art. 6o, combinado com a letra na" do Inc. XI do art. 79 da Lei 9.433/05, os pagamentos 
devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não 
superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer nc-
prazo de 15 (quinze) dias. k j 

1 4 i 
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§ i ° As situações a que alude o art. 228-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n° 6.284/97, 
sújeitar-se-ão, nas hipóteses previstas, à emissão de nota fiscal eletrônica. 

§2° Em havendo alguma pendência Impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da 
CONTRATADA. 

§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do 
IBGE pro rata tempore, 

§4° O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços 
ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

§5° As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados 
com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REA3USTAMENTO E REVISÃO 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura deste 
Instrumento contratual, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE. 

Parágrafo Único - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que 
se tornou insuficiente, Instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A. CONTRATADA, além das determinações contidas na SEÇÃO B - DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS do instrumento 
convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obrlga-se a: 

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos 
serviços, Inclusive para atendimento de emergência, bem como pára zelar pela prestação contínua e ininterrupta 
dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom 
andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas; 

b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pela 
CONTRATANTE; 

c) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e 
eficiente dos serviços objeto deste contrato; 

d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos oá meios ao seu alcance, a ampla 
ação fiscallzadora dos prepostos designados pèla CONTRATANTE, atendendo prontamente ès observações e 
exigências que lhe forem solicitadas; 

e) comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 
f) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata 

correção, sem ônus para à CONTRATANTE; 
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 

regulamentos vigentes na CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços; 

h) reparar, repor ou restitulr, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os 
utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as instalações na mais 
perfeita condição de funcionamento; 

I) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE e terceiros, por sua 
culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxillares que estejam sob sua responsabilidade, bem 
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, 
exceto quando Isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por. caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias què deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as' condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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k) providenciar e manter atuaiizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços; 

. I) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que. incidam ou venham a incidir sobre as suas 
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações 
Federal, Estadual e Municipal, relativas aos scr/iços prestados; 

m) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatóriô e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato; 

n) responsabilizar-se pelo bom funcionamento dos condicionadores de ar locados à Contratante; 
o) apresentar, na hipótese de substituição das peças, acessórios e aquisição de materiais necessários à execução dos 

serviços, orçamento prévio, discriminando os serviços a serem efetuados, .as peças e/ou acessórios a serem 
repostos e/ou materiais a serem adquiridos, o quantitativo, a marca e os valores respectivos de cada item, o qual 
ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado o serviços, sob pena 
de não se efetuar o respectivo pagamento; 

p) Informar à CONTRATANTE a ocorrência, constatada durante a execução dos serviços, de outros defeitos qje 
impliquem em aumento de peças ou acessórios, atualizando o respectivo orçamento e submetendo-o à aprovação; 

q) utilizar peças e/ou acessórios novos, dè primeiro uso, não recondiclonados e dos mesmos fabricantes das peças 
originais dos condicionadores, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a mesma garantia; 

r) executar, no prazo máximo de 08:00 (oito) horas, contadas.a partir da realização do chamado pela Administração, os 
serviços decorrentes das chamadas de urgência e em até 24:00 h* (vinte e quatro) horas, nas chamadês de 
manutenção preventiva, salvo quando, justificada e motivadamente, seja estipulado, com o aval da Administração, 
prolongamento desse prazo; 

s) realizar ós serviços de manutenção preventiva nos condicionadores de ar, procedendo à Inspeção, teste e, se 
necessário, regulagem e pequenos reparos a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico; 

t) realizar a manutenção preventiva, corretiva e/ou reparo, segundos critérios técnicos específicos, necessários à 
recolocação dos condicionadores em condições normais, utilizando peças genuínas; 

u) executar os serviços de rotina obrigatoriamente todos os meses, independentemente de solicitações da 
CONTRATANTE; 

v) proceder ao atendimento dos serviços nos horários de 8:00 h às 18:00 h, de segunda à sexta, e aos sábados, das 
8:00h às 12:0-h., exceto nos casos de urgência, que poderá ocorrer a qualquer tempo. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) 
dias da assinatura do presente contrato; 
b) realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo 
legal; 
d) emitir, na hipótese de os serviços serem executados nas Instalações da contratada, Termo/Declaração de Vistoria, 
em duas vias, identificando as peças do condicionador de ar (tombo, marca, modelo etc.), informando data e hora do 
recebimento do aparelho de ar condicionado, relatando o estado geral do mencionado aparelho e qualquer 
anormalidade identificada; . 
e) designar o preposto para vistoriar os aparelhos locados; 
0 rejeitar o serviço executado em desconformidade com as previsões constantes, do instrumento convocatório e deste 
contrato, e, de forma escrita, solicitar a correção das anormalidades apontadas; 

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO 

Empreitada por preço ( x ) global 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Competirá à CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma.do art. 154 da Lei 
Estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não 
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato. 

§1°. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, sendo certo que,t 
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade^ 

Pregão Eletrônico n° 27/2014 
Processo 1224140039984 \ 



TCE/GEPRO 

PG. 533 

CONTRATANTE, considerar -se-á definitivamente aceito peia Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, 
salvo justificativa escrita fundamentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 1B5 da Lei Estadual 9.433/05, com as 
comlnações Inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada dè acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites 
máximos: 

. I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na 
hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocação; 

IÍ - 0,3% (três décimos pór cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso/ sobre o valor da parte do fornecimento ou 
serviço não reálizado; 

I I I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia 
subseqüente ao trigésimo. 

§1°. A muita a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções previstas ná lei. 

§2°. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo 
certò que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, 
ainda, se fór o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§3°. As multas previstas neste Item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

A Inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará á sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na 
Lei Estadual n° 9.433/05. 

§1°. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos 
I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05, 

§2°. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 dá Lei Estadual n° 9.433/05, sem que haja 
culpa do contratado, será este.ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §2° 
do art. 168 do mesmo diploma. 

CLÁUSUUV DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas; as cláusulas e condições estabelecidas no processo 
licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, 
apresentada na referida licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA 

Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato/ a CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentará 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do CONTRATANTE, podendo 

, optar por uma das modalidades previstas no §1° do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

§1° A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde 
que nãó tenha havido rescisão do contrato. 

§2° Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia 
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§3° Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar inadimplente com as 
obrigações trabalhistas é previdenciárias dos seus empregados. 

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido è achado conforme. 

de 2014. 

Vitória Beltrão Bandeira/ 
Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 

tuJzjElaudio Santos da Silva 
Representante Lega! / Loc Tudo 

CONTRATADA 

T ^ ^ í a s 
S u l yhQMyicvuxK 

JoséHerMWP^fndes 
CPF: 024.760.965-04 

Coordenaçã.; de Contratos e Convênios 
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OC. IKAW 
UJAOO tk SAHIA, 

D l A m o 
01-1C1AL 

ATOS E DESPACHOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

UCENÇA-PREMIO 
HHXtltO HOVT CWJIÍO M«M 
atwKhíne MV LLNVA *t JI ?»«)•? U514 M fm^tr^XríT^ 
vsntiKBmr* CCTIFT L/JVT; JL,1W«>0 MU IRAUICÍS''.! 
«LUARAAÍÍ/* T** Vtttn Bta** 4) amn N.IANM U51« 01 JRRWIT «WNM 
OIHMIKSIXM EBVISAIAIFTCM ÍLFFL.LLH MN<. 0» . FRT/FTWVIIII 

CRATTNCACLO AOLOKJNAT 
IVOCEKO CMMStP» IWT * j í t un i . 
CITHW7JIB4 CMM »?«; t« t Cw itfré H7707B-1 1 J/714 01 (J7IPW 

trçtii EMIU awrcw 4i SM j M r a 

LICENÇAS MC DICAS DEFERIDAS (CONFORME PFIETASDI JUNTA Í ( M l n | 
| MCVT ART 1MOTJ JCYK» 

ML JU»/U jGW>/X:«.LU 

Jos6 *ureo T. CarvoBW, 
Direto' A i l i i i itttn rive 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUOESB 

RE601ÜÇA0 WÓÓ&M 
APTOVA P»POSUS 8O INCENTWS FTECAB ERCERRMADAS BO PREFLRN.UA FACAÜETA. 
A OOMFEOC GTJÍNCLOIOR» DO PROGRAMA ETIFLOUAL Cê INCENTIVO AO ESJIORTE ARNSAAR 6O ESLFTDOAA 
BFLWS FAZTÍETE. EM REUNTTO TEALFCMH EM 30 TFE SETRRNVO DE 2014, R E S O L V E: 
*N. I*« APROVAR a* PROPOSTAS OA INCENTIVOS FIXAIS <PJA FORAM SUORRIEIIDÍS AO «AME E PAROEER 
DA COTN(»%ÂO DCRENCIADO» DO PROGROMN FaraUetn. RESPELLANDO-SE PSRV CISTOS DA ÍBOFNÇÍÜ, os 

CRTLÉRIOSEA LA ÎIAÇIÓ P*FCN*NU: 

lrr»iii> 

n j f í W t •iJsoMçoíue* u»*KJt> 

ACH A3JOOOÇÍC COrrajOÍEMJt Cl f/RI (r.ut.« 

(l.HSfw» OCOWf AWMK n tou» StfíM 

trsiwwt wára» yftw suotu; ka ftxaa 40M1) 

AMitsawr^M.un «Ilí.ftJ 

fmwffflemAOBM»)' ot JUDO t u a w 

S l ^ M H 0£CO«.K"Of«M B»«a.inO 

rf i t jorteiuooMcsgi l.itr.M 

«WLTt» WNWCfftaWO » $ SW01 

iW.M 

WrtJoU wMcnoctM.nitt.»*ii^«> tew.^o • 

AIL.'2*- Esta RCWIUÇFC>'MTTT«I4 ATN VIYEI NA DATA D* sua PVAACAÇLO. 
SALA DAS 8ESS6E»,ERO 30 IIE EETCNVI»O DE !014,' 
ELIAS HUNESDOURAOO 
PRESIDE ME 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIA N? 67BQ014, DE01 D€ OJTUFLRO D£ 2014. 
A OEF ENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO ÕA BAHIA, NO I«O DE SUA» SWSUFÇAEA LEJJALA 
DISPOVN NA SRTTJO 32, DS LC 2W2Õ06, RESOLVE SUSPENDERA E*PEDLERT« NA SEOEACMSNTETRA-
ITVA DA DETENWNA PÚOMA OO ESTADO, MTATENEW NA A*. MANOEL ÒIAS. N* M I , PFLYÀE,:RO PWLOEÉ 
D* 13 * 17 DE CUTUAFO DE 2014. EM RAZÃO 04 IRANSTERÉNCL» PTRA A NOVA SEDE ACC.INFTLRSTHT, 
ISESFIND* N»Av. LRTMJIQUTAISRTTI. tf 3J6S, EDT. MTIETCAH ERIPROSCNE], CAB. 
SALI/ATTER. 01 DÉ OUIUTÍO DE 2014, 
VITÓRIA BELTFTÀO BANDEIRA 
DETENTORA PIJYIEI GERAL 

AVISO RE CICTTAÇAO-CONVITE N° 02/2014 
CO-T»TLRR N* 02/20M . OBJETO: CO"JTRATAÇÍ O DE EMPRESA CE ENGENHARIA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÔVÊL ONDE FUNCIONAA UNIDADE 
PA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, LCCAUZADA N* RUA TERO VJÍ OT CAMINHA, W 
178 - PORTO 3EGURO-BAHIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO E COHDT-CÒÍS PE?I!JIDAS NO EDITAL. 
DITA OA ATWTLURI DTT PROPOSTAS: Q3Í08/2C14 JT L4L»XMITI 
OS HTWOSSADOS POÍORÍN OW«T O EDTAT A «ÓUS ANEXOS NA SOLE DA COPELFJPE NU ÍIORIIRFA DOS 
930 IS 19,00 HORAS, NA AV, MANOTF OLAS DA S3VA"RF ÍJI-PSIIJA-SSTVNJÚI - COHTU OU PELA IN-
TERNET NO ENDEREÇO MWR.CÉMPR» TNET.BA.JOV.BR. (IITCÍIRSÇÍBŜ TDÍIOCTMONLOC.LOL. 3116-3425 E-
•MAI: tiKlndDQdBlensoitt.ta.GSN.br - SALVADOR, 3003/2014. LAUITNOO ÜR*0 WMOS FRERJOERUO 
DA COPEL/DPE. 

RESUMO DO CONTRATO N*. 26/2014 . . . 
PFOCE3SO ADMINISTRATIVO K*. 122414QW73M. PregJO ELETRÔNICO n. 2V20H. CONTHA-
TAHTE: DEFENSORIA PÜBTIO» DO ES-'*DO DA BOHLA. CONTRATADA; COMPWT TECNOLOGIA LTD» VA-
LOR ESTIMADO GLOBAL: RS 5.100.00 UM CO mn < «TT IMLM. C&JCTO: AÍÜLSI^O FLÍ 10(FL«) 
«NNFE«̂ OF»Í. T^RMIC». CONFORME O CORCRFIÇGRT DCFINCÍJ» NO HD̂TAIL DA LIDLAÇAO. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; UNIDADE OIÇAMENLÁFIÂ  O5.M.I0I.AII/DAÍ)T: O3.I20.1C77IE3. 
Elemento D* tV»p«»». 4.4^0«2. Pont* D* Rear-sos: 105. F O W DÈPAÇAMCNTO. CRWÍO 
EM CONTI CORTMLE. REGIME OE EÍECUÇA.O: E(R.PI*HJ<ÍS PER PNÇO SLOLÍJL VI3ÜNCIA: ÜUIÀ 
DE 36 ARL̂LO E SOIS) MC^CS, A CONTIR DA DALA DL CM E«IMTTRRA, ASSINATURA: 01.10JD14. 

RESUMO 00 , 
PROCESSOADMINTSTRATIVO NM224140C3Ô9M. PREJÂO ELETRÔNICAN. 27/2014, COFJTRA-
TANTH: OEFEASORTS PÚBB»DA EATTDODS BARRIS .'CONTRATADA' IJOFI KIRTO TOCNÇFLO OAÍFLJSTILN-

TÉONTEO LTDÀ - ME. VALOR GLOBAL MENSAL TOTAL: R I 49.Í40.M (DUORERFA E NOVO MI( 
QULN̂ CNIOA C QUARENUT REAIS). OBJETO; LOCEÇÍ OOÍ EORMWWVMOR DE AR TTPO ASR DE PAREDE O OE 
TETO, M I UNIDADES DA DERENSERLI PÚULCA DO EJLADO AA BAHIA, SLLTIADES R,N REFLTIE METREPEILMNS 
DE SAL̂ NDORE INTERIOR DO ESTADA, DE EOONFO COM AS 49PTDFCAÇT>E& E OB/LGAFIAS DÒFRFI D*» NO 
EDITAI DÍ LLEÍIÇ*0, DOTAÇA.0 ORÇAMENTARIA: UNIDADE O^UMENURTÍ: 05.S0.101. AHVIGAN*: 
03.122.5015000, ETTRRWNTODE DESPNS: 3.3 M 2S, FONTE D< R«CURVA*: 100. FOBMA DE PAO A-
KENTO: ORDÍIYI BAOCÍRTI T CFÉ«HO EM COMA «MR.TE. REGIWE DE EXECUÇÃO: EMPREITADA 
POR pfoço glctwi. VIOÊNCIA: SIRI DE 11 (DOCE) M»SES. CO<*T?R <TA D> T\<$ AWJN* 
ASSINATURA: 01.10.2014. 

RESUMO CIO TF.FÍUÜ ADITIVO AO CONTRATO N* «0/201 ^ 
PROCESSO N* 1224)40021406. CONTRATANTE; DEFENSC-TA PÜWLCA tf: ECLOOO DA OSHTA, 
CONTRATADA: GONB' FTENRTÇOS UDA EPP. OBJETO: COMSFFLUL OBJETO DO PTCSSNTE LÍTTRM NRTLH-O 
a REVTSSÓ O REAJUSTO DOS PREÇOA ÓONMÍIDES. NAJA «ISTA a CONVENÇAS CNLCLLVA DC TRTTATF.O 2Q14, 
TÓ-IIOARTE A RI. 143, LI, "D". <FÍT LEI ESTADUAL N* Ô^33/0I DESTE NODO, O VAIAR GLOBAL MENSAL DO 
CONTROLO PAASERÃ * EER DE ÍS4.02 {VINTE E QUATRO MIL VEZENTOA R. C^UENI.I C <INAM MAJA 
E DOIS CENTÜVOIY OEMST» CTITRWSS PEFMBEESEM HATTERADAS E RNTFFLEOÍAS. DATA OI NSVR.ALURA: 
OWIOTOH. 

RESUMO 00 T TERWO AOITJVO AO CONTRATO TR 7^2013 
PHOCESIO N* 1224140021414. COFFR RATAM TE: DETENSCRI» PÚWICI DO ESLIDO DA BIH'J. 
CO «TRATADA: BAHIA SERVIÇOS LIDA EPP, 06JET0: CONSTLM OBJELO DO PREM>RILO TFLRMC JITLLIYO 
A LEVLTLO C RCAFUSLO DOS PICÇOS COIILRATA ÜOS. TIAJA VLFCU 3 CORRRSNCIA CC!Ü!R<A DE TNTWTFRO 2014, 
CCNÍOUNTC ART 143, LI, *TF, DA LEI ECTUDUAL N' IFIITXÍS. OESTT RNODO. O VALER GLOBUL TTIÚÜML DO 

' CONTROLO PAESARI A SER DE' RSFL.G40.4Q <OTO RRTT NOWEEENLOS E QUARONLN RENH E <;UIRONLA OENT?-
»OI) D»RW>LS EÍJHMILA» FMTMNRUTRMN E (ATFR̂ A.IAS. ON(N D* A««INNHIRI>: 0L/T(L,2014. 

RESUMO OO TERMO DE RECONHECIMENTO OE DÉBITO, INDENIZAÇÃO £ QUITAÇÃO OS 
CRÉDITOS PEBSOAFfSICA. 
PROCESSO DPE W, 12341 OOTOL70. OBJETO; RECMBOBO DÍ DCEPEWS OOM D!5RTAU. IHTU • 
RESSADO: ROORIQO SILVA GOUVEIA. VALOR: R$300.00 (DIUEWOS REALLL. OASE LEGAL: 
ORDEM OA «ervtço ÍPGE R> 011/2010 A OOERETO F>* 181-A de 05/07/81. 

RESUMO 0 0 TERMO D£ RECONHECIMENTO DE OÊ6ITO. INDENIZAÇÃO E OUITAÇIO OE 
CR £ OITOS PESSOA FÍSICA. 
PROCESSO OPE N". 1224540005632. OBJETO; REERWOH» DE DESPESAS « I N DESTACAMENTO 
ildil). INTERESSAOAIOANRELA MARIA MARQUES AZEVEDO. VALOR.' «J. 224,1G (Cuxomoa 
«VINTE E QUATRO REAL* A DAZFT»MI»CONLN«O«). BASE IJECIAL: O ^ M DE TÍIRVIÇ/I PCLE.N*OTIR:DLO 
« DECRETO N*. 1S1-Á DE 09/07/91. 

T C E / G E A R Q 

ILEGÍVEL" 



TCE/GEPRO 

PG. 536 

Defensoria Publica 
_ BAH IA 

Instituição essencial à Justiça 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2014 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DA BAHIA E A EMPRESA LOC TUDO LOCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n 0 07.778.585/0001-14, com sede na Av. 
Ulysses Guimarães, n° 3386, Edf, Multicab Empresarial, Sussuarana, Salvador, Bahia, Brasil, CEP n° 
41.745-007, neste ato representada pelo Exmo. Defensor Público Geral, Dr. Clériston Cavalcante de 
Macedo, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade n° 0658811096, expedido pela SSP/BA, 
inscrilo no CPF sob o n° 59.7768.035-04, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME, CNPJ n° 
03.019.757/0001-15, situada no Loteamento Jardim Belo Horizonte, s/n, Lote 05/06, Centro, Lauro de 
Freitas, Bahia, Brasil, CEP n° 42.700-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Cláudio Santos da Silva, 
brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade n° 04296430-04, expedido pela SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nü 677.049.565-15, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o primeiro termo 
aditivo ao Contrato n° 27/2014, conforme autorizado nos autos do processo administrativo n° 
1224150037270, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato n° 27/2014 por mais 12 (doze) 
meses, com início em 01 de outubro de 2015 e término em 01 de outubro de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As despesas para o pagamento do Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada: 

Unidade Orçamentária Atividade Elemento de Despesa Fonte 

05.50.101 03.122.504.2000 3.3.90.39 
'100 

113 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n° 27/2014 que não colidam 
com o presente termo aditivo. 

E por estarem assim, justos e acordados, as partes firmam o presente termo aditivo, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para todos os legais e jurídicos efeitos, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

o 3 
Salvador/BA, 0 0 de de 2015. 

to 
MéjfístoTt^avãlcaníe^de Macedo 

^bl ica do Estado da Bahia 
CONTRATANTE 

Cavalcante de Macedo Luiz Cláudio Santos da Silva 
Loc Tudo Locação e Assistência Técnica LTDA - ME 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 
NOME: Aiina^íana Couto 
CPF- a*"i*Q11£58J4W4 

Coordenação ds Contate oCofwônlos 
* Doteraaia Púbfca do Estado da Batia 

2 . 

NOME: 
CPF: GKele CrittiiHiefiezerra Alves 

' rs;;-PM.420.484-23 
COOST'̂  ̂  ̂  Í̂OHTfUlOS E COH\IEU\OS 

" OPEAiA 
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EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL 
TFIPÚWIU Mefêthv <te FRODF • F RFRCFE DO IMa 

IÍTTÓ OOt, ÍÁIMO.XOl JBIMBÍ 0 OF -WI5 • WO (• .V J173Í 

ri.* 7,593, d» 20 Jin'00. rcag&nwfrtadopaioóacmo Etttdaaln* 10570. dt 14 <&«« (ator 
dst utgfjtifita requerentes' 

V f o w f f i i o i i M i w w jBrâje^Vwgsw ' " jarêsn^g" jouncn'" ""] 
i*^ ̂ S?*?1 _ isl»»KS«ãl" j eû oT""̂ j 

rtüõvsr* ãjs imsaü' [Fth 
p . mütii&Uàüiyí'' Tõtttiiw&sãttt ""xaim, |»<igãt«''"miÍ4.M " ] 
I • R M - Ã I V M ^ J ^ ) ! ' » __ ISSMMM JWISTOARI? ' [ « L Í U _ _ ) 
r|(«t; iwaB.«ainawjim _ j s r ç ^ i r j i gmg " "1 
satvathr, Z5 üe««torrútc tfu Ktiü. ANSÍLMOALVEG BRAHDÁO - C<I PM Comarwenní-Gerai 

SISTEMA OU CREDENCIAMENTO DE PESSOAS fisiCAK PARA CONTRATAÇÃO OE 
DOCGWTÊ E COOAOENAOOR PEDACÒ GIGO/ACADEMIA DE POLLCÍÀ MILITAR 
I. DEOCREDENAAFTTHTO DE CONVOCADO 
A GURJIRT» PERMANENTE DS SISTEMA D» CREDENCIO MENIO, DÊ GNADA ATREVES DA PENAIB N-
04I-C014, « 24 as MIRÇO DT 20HR PTRTÜÇTD» NO CLTTAI.ÍO Catado, DATADO c< 93 <:« 
ALXTL D» 2014, DANDO EUNVWLMERITO AO «T»B«5»EIDO NO RIGUHRRÓNTO RI" 001 .COE/APMWU, 
PUBFC»DO II D DMRIO OFCLAL DÓ ESTADO. DOTADO D» 1 Í DE JUNHO DÍ 20M, NC FT«RN 5,4. SUB&RW 5.4.1. 
S4.Í « S O TOMA PÚBLICA O DEACTEDENDAMONIO DAANABCTAEAAVMTMIIA MARIA DAMOS FAFCÂS. 
TNUCRTTAE RFI 03. RG 6035Í&M. CORWOTAW PARA O COMPNNSNTE CUWEÜL&R OLIEL:> CENWIÍUEBRJIL 
ETVAH» MERI» STWIITNNN, INTI/^ÂO N" 21. RG3I I SOCO, CONVOCADA PAR» O COMPONENTE CURÍAIIAR 
METODOLOGIA DA PESOU ÍÍ A APL CADI, MATFLCNTE PUBCOAFÚO F» DOE CM DOTA DE 03JWI15, APTO 
CSRRAINIÍSÇÉES FILMADAS PAIIT HAWFLADAÉDEVTDO A (UBMFESÁA DA TRAÚMSN» MÍTICO EDÍIJRÇTCO, O 
APRORAÇÂO inconmto PÚBFCC, RCSJMDIVAMERÍIE.ÊoPAREOER. EANADAI. DA, 2Sde S/NCMBINae 
231S. ANDERSON CE CA9TRO ALMEIDA - fJtl] PM Presidente: UÜALÜINO SANTOS ROCHA 
. R.A|I PÍ.I MEMBRO; MARCOSAUGUSTO SANTOS BF.RTTAFEDO -CAP PM MEMBRO; JOSIAS OE 
CAWTAI.'A VILA NOVA - CAP PM MEMBRO: EDUARDO GARRIDO BARBOSA- CSPVM MWNBRIJ. 

SECRETARIA DO TRABALHO, 
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
RESUMO &EQUNOO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO K* 001/1014. Proceaso 
n̂AOOlSÔOR-tZTtf Ml1S00042fií>S- 0. Pailidp*». CúnCéifante - Estado da BaWa/iETFE. 
Ucni'enenfe - Anodajío da AtnWo MCiti»ao&Oii)ro«<j* MBiapoglptnho -AAMOM. Do Cbjeto: 
Re» prorrogado o pCMo de vljêneia do ConvtrAi n* Õ0ÍKM14 com eieUoa lhi£)M a jrtiU de 
J9WS0151 ti rmtrra «m V ri 2/3015. > Rm d* vtablfnt a «XKKcto do objeto do oen»lnlo. 00 
valor: Não cnnolve noecolmo da recurso, flcsnds rattftoadDB o» raloxs do «rnvtnb pffmlko 
O» PílincaçAo: Ficam mortlldaa as Üemals dijsdtos e eondlç6c£ nia «ettTicada* 
innriKflfnto, Aulrum' jorç» vwior> Pereira de Jttu« • S*cr*t4rlo da fiCTRE em eterclcio t 
fforifni pinto do» Bailw • rep«*Mnt»nt« l»g»t da enfidade. 

RESU)V1Õ PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO H1 «WÍJOM. PÍUCOMO II* 
1800TSOFI1L6«7/ 0311500016310- 0. PANLRIPEA, CONCEDEIILÔ EWDO DO ESARTLU/IETRE. 
CONVENENTE-COOPEIAUVA OE AUISTIMIA O AJRUJSURA FANNAR SVILENTÁFTD DO PIEM O ME -
COFABPI DO OBJ&KO: O PIANO ct TRABAUIA DO CONVTNTE N* 014/7014 PAAIA A vígerrir EOM AR. 
SIIEIA(6EA FRI.-»D»» RO OR;-A> D»»H MRMO. OO WOR HLO R»$I**RI TWÍTÓWOTW RECORTO, 
NAS LERMNCFIMONTO DE DTWEUV OA RALIFCACJO: FICAM REINADAS AT DLUCUUT em deuuordo 
oom AS MODTL1C.IT4«« O •a IMORÍCAA. bun S««im RAVFLCADAS AE DERRELT CLÍUN/LÍS DO Onv5rie 
N* I . AMTÓAM: JCTGE W»ON PSIALRA DA JATUFT • SEAEIARI» DA SETRE em ewcíc i i O 
LEONARDO UNO CARRETO • REJVRCMFLTAN;E LEGAI DA INCIDADE. 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIA K* 727/3015, C£ 25 DE SETEM8R0 DE 201S. 
O SUBOEFENSOFT KI3UCO CERAL DO CSTAOO OA BAHIA, NA USA D* M U ATRIBULOU 
<W»OSD W POR NKMO D» PORTARIA RF 164Q015, • 4 *KTA DO CWNTJNT» NO PROOWTO AARJNWNHLVO 
N- RESÕLVE TUSPENDER, POR NOUIUÜSADA DO SERVIÇO, «A TTNAA DO DCLORMOR 
P̂ TFCO GILMAR 0ITTEKCOUST SANTOS SILVA, NO PERÍODO D® 22OTÍ30I3 A 2TW201S. 
EAAEGUIANOA OGOEO PARE MOMANIO OPORTUNO, COM BÍSIOB TATROATFIFTTEEO DA. 22/06/2015^ 
OABINET» «to OEKROOR PCBH» <3»RAT«M 25<W ÍTTEMBNO DE 2013. 
P.AFF.OM SARAIVA XWELÍET 
5'JBDTFSRTVÇ./ POBÍICO C*TAL 

PORTARIAM'728/2015, DE 23DE 3ETEMSSO DC 2015 
O SUSUCF̂ ENÜOR PÚBLICO CLRAL 0 0 EGTADO CA OAHTA, O» UM DE TTHT ALROUTÇFTEE 
DELEOAD»» POR MEIO DA PORTART» O* T6<UI0L5. * Á VNTA NO COMTANTE NO PTOCEATOACFARTLNBLIATIVO 
IF 1224150068567, RESOLVE DAUPTAF 0 DÍFCNMÍ PIWKIÓ QTLMAÍ? eimENCOURT SANTOS 
S&VA. PUA EXERCER À SUBATILUJCÊO ETAÕMMC*. EM «ATUEI «XCEOCIOPAT. )UNTO i t' DP DE LTVTO 
DE FREITAS, NO PEIIEAE de '^ÍOPÍTOIS A 2L/I0."20I5, CEM ELEITCI RETFOATIRO&AODLA 22AS/201&. 
GAMNTLE DO DETEMCA PÚBICO GOIAL, EM 25 D» »E<«MVODT 2015. 
FTAPGON SARAIVA XIMENE& 
ÂUMELENAOR P0BR«O QENIL 

POITAÍTTAN* 728/2015, DE 23 DE SCTCMORO DE 2015. 
O SIJBDEFENSOR PÚBLICO GERAL 00 ESTADO DA BAHIA, NO USO DE TWÂE AL.-LBIILÇOEA 
DELEGADAS PURMFRLO DA POFIARLA N" 1W2015, * Á VIRIA DO CORWUNLE NO PIOCWAOADMINMRATLTO 
RI* 1224ISOOSS5S3, RESOIVE EUBPENTTER, POT N*«MIDODE DO 9ERVTEÓ. M WRÜRT DA OEFENAORA 
PÚTBV» J03C«!10A ALVES FERREIRA, R» PEITOCFO ÍH H.MTOLS A (3-'I0.-2015. UMJUNNDO 
AGE») PARAMAMEN»OPERTUOO.COM EREIKWRELROAIHOSAO<£A 21 WIRJOI J. 
GABINETE DO DETENTOR PÚBLICO G«»T, EM Í3D» WLTMBRO DE 2015. 
RAFSON SARAIVA XTMEWE5 
SutWííuriMjr ^ÚWct Oeivl 

POSARIA K" 733/3015, DE ,15 CE SETEMFIRO DE 2015. 
O SUDOEI ÉN&OR PÚ3LICO GERAL DO ESTADO OA B/.MIA, W U M U ETRTSUIÇAO EOVÍUO 
PELO «RTÍPÍF 22. XUII S 165, DJ LC ETTADUAL N* 2FT10M, E I VISTA DO CONETANTE NO PROCESSO 
ADMLN&RATVO N* T Z?*L500(56J0J. RCBOLVE DELERTRO GOTO DA* TTFLAAAIKPEFTSASPORMEKI DE 
PORTARIA tf 79VZ01S, <U DATENAOCA PÚBLICA AMA8EL CRYSTMIMA MEJOUITA MOXA, PARI 
TRUXJO NA PEILOTFA DE ÍSÍXI.TOL S A 17/I0I20I 
GABINETE DO DEFENSOR PCI&LEOO QUIAL, EM 25 DT TETEMBRO DE 2015. 
RAFSON SARAIVA XIMENE5 
STIBDATOTTTOR MWÍCO SARAI 

.RETIFICAÇÃO DA PORTARIA W* 732/2013, OE 24 DE SETEMERO 06 20T5. 
ONDÍ M I*: ..SANDRA R)EIDERK> FALCÃO MATOS TAVHRES, DO 01/ÜV2O16 A 3UOM016, 
PIRA IRTFÇJO DO 07/010Ü LÍ A 
Lelate: ...SANDRA RISÉHtO F*LCAO MATOS TAUAREG. <M .01J0300IB • 30*03'JOIO. PARA 
LIULÇLO DE 07/0 MO 1C > OSITJLWIS. 

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA H* 735^015, DE 34 DE SETEMBRO OE 2015. 
ONDE M...DÍÍTFLNAR A DEFENSOR»PÚBLICA JEAME MEIRA 9RAGA, PL« **ERE«R • AUTRTIÍULFIO 
GUL OMITI CA, OM CATILEI OXEOPCBNAI, HRNTO AO 2a OP DO VUÕRTA DA CCRWUISTÍ, NO PCTLODO DO 

ULA^A; ..JDETTGFTAR A DEFENSORA PÚBTTCA JEAWE WETRA.GRAGA, PARA ««ROER A SUTRTWUTAÍA 
«UIOMAOCO, EM CAFIIER EXCEPCIONAI, (UNW AE 3* OP DA VUÓRI» CA CCNQFLTIA. NO PEDODO DE 
aifioTOisai-wnraois. 

PORTSRFIN' 097 DE 25 OE AALEMBRO DE 201S 

O CECFTTRTIIMO DO TRABALHO, EMPREGO, R£ND* e EGPORRE «rm «XUCKJO. no LtVJ Ot 
PJI£ TII FCUWEI E, I MTTA DA JSVTIFFCAÜVA ÍORMALIMDA M OFIRIO N* 003/2015. PELO PIETIDENLE DA 
COMLFTLODE SINDJRTNCIA CONTTTLULDA POR MEIO DI PENARIA R* 054 DE 03,07,1015. PUBLICADA NO 
D.OJE,, «D<ÇAO DE 0I.07.2015. R E S O L V E 
OONRJOOMF PRMNIGADA POR MEIO 30 ITRTNU) ÚTUTE. O PM» «STABÍTODAO NA POITARTA N* 054. 
DE 03 DE JULNO DE -2016, PUTLIÇADA RIO 0.O.E , ERTÇÂO DE 04 ÒÍ ÍC1$, COM VHTE È CONCLTRTÂO DO 
PROEOTTO N* 1C001S»1 SOUZA»! 1S0T»254TS. 
GABINETE DO SECRETÁRfQ, «m wlimíxo do 201 f> 
JOROE VFLLTON PEREIRA DE 4ESUS 

FIOCROTIITO EM OXORCTCB 

Superintendência dos Desportos 
do Estado da Bahia - SUDESB 

D» JULTD-LRM R̂TO LUN FIRMÎ TIN 3QR?01S 
P/OC»»TÕ N* IOO?T 50Q23783. PANATT SUPESB • BUPEIMENIMNDA DOA DAAPORIM D» EATADO 
RII DEHI* * • Í1EMPS - S*CR<RT»RÍD MUNFCIPBL D» PROMOÇTFL SOCIAL, EXPONE FI CCMHIU È POFTRWA. 
OT>)O1O:U»̂ TLIÍ EŜ DBGPVTRRVJÍIOR FTCBERTOGAMLOS-PLFJAÇILPELA SEMP3, VTOMFO I ABERTURA E 
NNCCNOMCNLO DO COPA DENTE DR IFJTE, MS DHA 2««A?OIB E 10/12/2015. RASPECOVAREERTE 
DATA' 5. AISLNITURIS' EÜAS NUNE* DOURADO, DÍRRTOR GERAL DA SUDESB E TFTEOSO 
WR(JÜIO DS s*NNA. DIREIAI «ENTI DA 9EMPS. 

RESUMO DO 3* ADITIVO AO CONTRATO tf 34/2312 
PROCESSOS N"1224150031161 LOCATÁRIA: DEKNAORLA POWJE» DO EITEDFI da 0AHL»: 
LOCADOR RENATO BÍEPO DO CERIJUEHI. O&JETO: PIOIROGACAA DA VTS*NCÀ DO CONTRATO 
N-3«0I2, «O* mal» IZ.TDOM) meta*; TENDO tmt temto INICIAL ie.09.20I5-.E-TERMO MIL 
16.00501 í . PICAM RAFIFCADAATTS DOMEIS OILUEUIAA « OOTKIÇOM ORTGTIATMENLA PAÓLUA<LRA..DAIÃ 
DT ATTINSTÜFA: (7AI9Í0J5. 

(ÍESUUÜ DQ 1» TERMO ADITIVO AO CONTRATO H« 27/2014 
PROCESSO N* 1?J41503373TFL' CONTRATANTE: DEFÇNSOFLTÓ PÚ8UCA 00 ESTADO DA 
BAHIA, CONTRATADA; LOC TUÒO LOCAÇAO EASSISTÍ NClATtCNlCALTÜA.»í=.08JETa: 
PIWIUAAÇFLT) FLO PRAZO DC COIÍRAÍO N* 27/2014 POR MAIS 12 IDAS;) ME SEN COM INICIO EM 01 DE 
OUTUBRO Ú» 2015 e LÍRRRTNO »TN 01 DE OUTABRÕ (TE 201 OOIAÇAO OFIÇAMENTMHA. URFDEDI 
ORÇAMENMRFS: 05 BÜ.101: AFT«ADE."03.122JW50ÚO: EFEMEMO DO OERÁEA; 3AB0 J9: PONTA: 
LOGE 113.ASDEM«RTDIUTUTA* PEIMARÍETEM INALTMSDAT. DATA DA ASSINATURA: 33.O0CO15 

RESUMO DE 1M£ 1KÍ18ILTDAOE FF 18^015 
PROCESSO N': 1»41S00S6372. 
OGJ31TO: p*3Sm«nto áê OC (iíManta) fllítrteiAiv (15 CtiíiO PI-t-ÜIÍDUL<IÍ L»M SáAtb, 
EEIITCBLIZACLS «M DUFEIAORTA PÚBÜOA. OOM CARGA ÍIORIRIO DE 30Ú91, NA MODALIDADE PREMRWFAL. E 
MT R«IK»CIO NRTU CAPIAT, COM AI^M MIHTTTNDAE OON»FT«*»«NLT. ii (MANM E 
TARDE) • AOS SÁBADOS {MAFTFILI , 
VALOR TOTAL: Kl 373.008,00 (TF*2»NLOI A EETENTA E «RSTMA A OTONLA • MHT NIRTJ.OOTAÇAO 
ORÇAMENTÁRIA: URWADE OIÇAMENLIRLA: &5.Í0.Í0LTAILVLÜÍ!L«:03.T2Í. I47.14M: ELEMENTO DE 
CV4Ux»a 3 3 da iecur(«; 103. FUtdOAMEWTO LEOAU *H « a INCHO II, DCART. 23, 
YIDAUI«»0.4J3«S: 
OATA DA AS 9 IMATURA: 24J0&2D15 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP009/2015 

Salvador, 16 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenàdoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

Com cópia para: Senhor Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral da DP E/BA 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. ME 
A'émpresa SOE Organização de Eventos Ltda. ME, celebrou com a DPE/BA o contrato N° 
45/2013, cujo objeto foi a prestação de serviços eventuais de hospedagem com 
fornecimento de refeições para DPE, no município de Salvador-BA, de acordo com as 
especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições 
previstas no referido contrato e na Proposta de Preços apresentada pela Contratada, com o 
prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data de assinatura em 31/07/2013, no 
valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), prorrogado, inicialmente, por mais 12 
meses (1o Termo Aditivo) e, em 30/07/2015, através do 2o Termo Aditivo, por mais 120 
(cento e vinte) dias com início em 31/07/2014 e término em 28/11/2015. Através da Apostila 
N° 15/2015, publicada no DOE, de 15/05/2015, o valor do contrato foi reajustado passando 
o valor global para R$212.180,00 (duzentos e doze mil, cento e oitenta reais), com a 
seguinte modificação nos preços unitários das diárias, conforme a seguir: 

Serviços Preço Unitário 
do Contrato 

Preço Unitário 
da Apostila 

Apartamento individual (diária) com café, almoço e/ou jantar por pessoa R$ 189,00 R$ 200,51 

Apartamento duplo (diária) com café, almoço e/ou jantar por pessoa R$ 252,00 R$ 267,35 

Apartamento triplo (diária) com café, almoço e/ou jantar por pessoa R$ 260,00 R$ 275,83 

No período de 01/01/2015 até 31/08/2015, segundo o FIPLAN, o desembolso para o Contrato 
atingiu o valor de R$101.826,09, o qual examinamos em sua totalidade, consoante o demonstrado a 
seguir: 

TCE/GBPRO 
PG. 538 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP007/2015 

| Processo 
Número do Empenho 

N° 
N.Fiscal 

Data 
N.Fiscal 

Data do 
Pagto 

Pagto. com 
Retenções 

Pagto. ao 
Credor 

150023970 5010100011500007245 88 26/05/15 19/06/15 100.222,00 96.373,48 
150036800 5010100011500007245 91 03/07/15 21/07/15 534,70 514,17 
150040824 5010100011500007245 92 15/07/15 21/07/15 200,51 192,81 
150046652 5010100011500007245 90 03/07/15 22/07/15 401,02 385,62 
150025914 5010100011500007245 89 03/07/15 22/07/15 267,35 257,08 
150047861 5010100011500007245 93 15/07/15 23/07/15 200,51 192,81 

Total 101.826,09 97.915,97 
Fonte: Processos de Pagamento 

Do exame realizado nos processos de pagamento à empresa SOE Organização de 
Eventos Ltda. ME, referentes à execução do Contrato n° 045/2013, constatamos o 
seguinte. 

I. PAGAMENTO DE QUANTIDADE DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM SUPERIOR À 
QUANTIDADE UTILIZADA, GERANDO ÔNUS PARA O ERÁRIO 

Constatamos o pagamento à empresa SOE Organização de Eventos Ltda. ME, no valor 
total de R$100.222,00, referente a 188 diárias de hospedagem em apartamento duplo, no 
Grand Hotel Stella Maris, equivalentes a 376 diárias por pessoa. Deste total, 148 diárias por 
pessoa no valor de R$39.567,80 foram pagos sem que os apartamentos disponibilizados 
fossem utilizados, em decorrência não comparecimento "No Show", de 74 participantes, por 
ocasião da comemoração da Semana de Defensoria Pública e do dia do Defensor Público 
do ano de 2015, conforme a seguir demonstrado: 

Item Diárias em 
Apartamen 

to Duplo 

Quantidade de 
diárias por 
Pessoas 

Valor Unitário 
no Contrato 

Valor Total Observação 

01 a 63 126 252 267,35 67.372,20 Apartamentos ocupados 

64 a 100 74 148 267,35 39.567,80 "No show" Não compareceram 
Total de 
Reservas 

200 . 400 267,35 106.940,00 

11, 18, 24,25, 
36, 41 e 48,5, 
21, 55,23. 

-12 -24 -6.718,00 Ajustes: valores negociados e 
pagos pelos participantes 

Total 188 376 Total Pago 100.222,00 
Fonte: Planilha no Processo de Pagamento 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP009/2015 

O Quadro acima foi elaborado a partir da planilha da Sapotti Eventos, solicitada pela 
Diretora de Finanças às fls. 68, para integrar o processo de pagamento com a relação 
nominal dos servidores que se hospedaram e a quantidade de diárias demonstrando a 
composição do total de R$100.222,00. 

A Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial, além de ter atestado a consecução 
do objeto contratado na Nota Fiscal N° 88, solicitou o pagamento (fls. 59), ratificando o seu 
atesto pelos serviços prestados por estar em conformidade com o Contrato N° 45/2013 e 
com as listas de presença às folhas 16 a 58. Contudo, a Auditoria verificou que nas 
mencionadas listas de presença do evento no citado Hotel, no dia 16/05/2015, constaram 
apenas 59 assinaturas dos participantes e, no evento do dia 17/05/2015, somente 36 
participantes compareceram, representando um quantitativo abaixo do apresentado na 
planilha da Sapotti Eventos, que serviu de base para o pagamento. 

Carece de esclarecimentos a correlação entre os contratos N°45/2013 - SOE e N° 08/2014 
- FÓRUM, tendo em vista o seguinte despacho (fls. 60) da Diretora Geral interina da DPE: 

Encaminhem-se os autos à Coordenação de Contratos e Convênios para 
atualização de saldo do Contrato n° 08/2014, firmado com a empresa Fórum 
Eventos Eireli - EPP, decorrente de emissão da Nota Fiscal N° 88, no valor 
de R$100.222,00 (cem mil, duzentos e vinte e dois reais), acostada à fls. 15, 
alusiva ao retro citado instrumento contratual. 

Ressalte-se que a Defensoria Pública foi alertada para que na possibilidade de ocorrência 
de "No show", não comparecimento para hospedagem, o valor equivalente seria cobrado 
integralmente como se tivesse ocupado as dependências disponíveis (fls. 73). 

No processo de pagamento não observamos medidas inibidoras da possível causa do 
prejuízo, nem providência para o ressarcimento do dinheiro público e, ainda, nem ao menos 
uma justificativa. Esta prática, torna evidente, falta de zelo com a coisa pública, que 
acarretou um prejuízo ao erário no total de R$39.567,80. 

Atenciosamente^ 

Roberto Costa dá Silva Paranhos 
Auditor Estadual fle Controle Externo 
Contato: Tel. 3115-4455 - Cel. 99990-8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 
rparanhos@tce.ba.gov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
Nome: Nif tCUO «Mr^TO Assinatura: — 

Cargo: Coüa I ^ A ^ P D I V Cadastro: Recebido em: 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

Ao Tribunal de Contas do Estado 
65 Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência Ba 

REF/: SOLICITAÇÃO W RCSP009/2015 

Senhor auditor, 

Em atendimento à Solicitação em referência, apresentamos a seguir os esclarecimentos 
que esperamos sejam suficientes para dirimir as questões suscitadas: 

• Pagamento de quantidade de diárias de hospedagem superior à quantidade utilizada 
gerando ônus para o Estado de R$ 39.567,80. 

A Lei federal n^ 10.488/2002 criou o Dia Nacional da Defensoria Pública, seguido pela Lei 
Complementar Estadual 26/2006, data escolhida, 19 de maio, idêntica ao dia do Santo Ivo, 
Padroeiro dos Advogados. 

Nesta data, de forma bastante oportuna, a Instituição Defensoria Pública, como uma 
Política Nacional, de forma a aprimorar a atuação Institucional, promove a troca de 
experiências e diálogo acerca das dificuldades, inclusive com membros atuante no interior do 
estado, promovendo uma integração entre membros e especializadas, otimizando o serviço 
público através do pertencimento e redirecionamento para a missão constitucional da 
Defensoria pública. 

Deforma bastante peculiar, o Estado da Bahia, que tem dimensões consideráveis, estando 
a capital do estado bastante afastada das regionais e unidades de atendimento do Interior do 
estado, a exemplo da unidade de Barreiras ou Teixeira de Freitas, tal evento é de relevante 
interesse Institucional, pois propicia o esperado encontro de profissionais a fim de corrigir e 
implementar metas e projetos de forma a permitir que a Instituição promova sua função de 
tutelar direitos das pessoas hipossuficientes, materializando claramente um interesse público 
no evento. 

TCE/GEP.90 
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Não há dúvidas que tal evento é permeado de interesse público, e há uma tradição no seu 
proceder entre todas as instituições públicas do estado. Este evento já denota de anos 
anteriores, havendo registro que após nossa saída do hotel a Secretaria de Segurança Pública, 
através da classe de delegados civis, ocupou o hotel para evento próprio. 

Em todos os Estados da federação, inclusive o estado da Bahia, de igual forma promove 
encontros anuais, enfim, tudo no mais claro e legítimo interesse público, a exemplo do que 
ocorre com auditores, promotores, procuradores, magistrados, etc... 

De forma objetiva, no conjunto do evento há a oportunidade de reunião temática das 
comissões penal, família e cível a fim de elaborarmos, em conjunto, enunciados e trocas de 
experiências, conhecido como "jornadas". 

Nela acaba por ser definido pelos membros questões afeta à Instituição, a exemplo dos 
Enunciados Cíveis, Fazenda e Direito Humanos, Família, Curadoria, Criminal e Execução Penal, 
Curadoria e Defesa da Criança e Adolescente. 

Necessário previamente esclarecer que apenas houve CONVOCAÇÃO para 
comparecimento dos membros da Defensoria Pública do Estado nos dias 18 e 19 de 
novembro de 2015, (segunda e terça-feira), no qual foi pago diárias e transporte destes, 
portaria 327/2015. 

Para o Evento objeto desta Inspeção, relacionado ao "no show" de membros no Hotel 
Grand Hotel Stella Maris, responsabilidade da Instituição restou a hospedagem em quarto 
duplo durante o período de 16/05 a 18/05, sendo que o check in seria realizado dia 16/05 a 
partir das 14h e o check out seria realizado dia 18/05 até as 12h. 

Trata-se de uma hospedagem de meia pensão, café da manhã e almoço ou jantar, 
negociado de forma a manter um valor compatível com o serviço público. 

O princípio da economicidade dos gastos públicos foi a todo momento exercido, pois, 
desde o início, os defensores públicos que optassem por levar acompanhante ou ocupar um 
quarto single deveriam pagar a diferença pela hospedagem extra. O pagamento foi feito 
diretamente à empresa SOE Eventos, responsável pela conta da hospedagem, e deduzido do 
valor final devido pela Defensoria Pública. 

A escolha deste hotel se deu em razão da possibilidade de acomodar naquela data a 
quantidade de até 266 Defensores Públicos (totalidade de membros), de modo a 
efetivamente proceder a Integração dos mesmos, razão pela qual houve a reserva de 100 
quartos, com a possibilidade de acréscimo, que possibilitaria que Defensores(as) Públicos(as), 



r c & < * P R O 
PG 543 

r 
DEFENSORIA PÚBLICA 

BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

principalmente do interior do estado, trazerem seus filhos e companheiros(as), ocupando 
individualmente os quartos, totalizando cerca de 300 potenciais usuários daquele serviço de 
hospedagem. 

O número de 100 quartos bloqueados se mostra, desta forma razoável, capaz que abarcar 
uma PARTE apenas dos membros da carreira, não podendo ser encarado como 
desproporcional ou exorbitante, pois, como dito, o quarto poderia ser ocupado de forma 
individual; individual com família, estes com o devido ressarcimento do diferença, ou em 
dupla. 

Cumpre destacar que a cláusula de "no show" foi uma imposição do Hotel, sem 
possibilidade de supressão, sendo uma cláusula padrão das unidade hoteleiras, inclusive nos 
outros hotéis cotados para o evento, restando poucas alternativas na cidade de Salvador que 
suportariam a chegada possível de até 266 membros, com esposa e filhos, no dia do evento, 
razão pela qual, pelo princípio da razoabílidade, acabou por ser aceita, tratando a Instituição 
de negociar outros termos da hospedagem e fim de compensar a presença desta cláusula, 
considerando todo o conjunto do ajuste. 

Houve cotação de 02 hotéis outros, Deville Salvador, que estabelecia também a cláusula 
"no-show" e o Grand Palladium Imbassai Resort & Spa e o Vila Galé Marés, que estabelecia o 
pagamento antecipado de 100% dos acordado, sendo que em ambos os hotéis os valores das 
diárias eram superiores ao praticado pelo Grand Hotel Stella Mares, does. anexos, como 
impõe a lei de Licitações que requer pesquisa de mercado. 

Necessário ponderar que houve negociações amplas no tocante a permanência desta 
Cláusula, a saber: 

1) Em que pese a Instituição suportar custos com hospedagem e alimentação apenas 
dos defensores públicos, o hotel teria que disponibilizar hospedagem e alimentação 
para suportar até 300 pessoas, como já consta na justificativa, fls 04 do processo. 

2) Defensores públicos poderiam optar por ocupar quartos individuais ou com seus 
companheiros(as) e filhos, assumindo custo excedente, o que implicaria em uma 
necessidade de disponibilidade destes quartos; 

3) A tarifa balcão, que seria R$ 725,00 para um quarto duplo deveria ser reduzido para 
R$ 534,70, sendo que a tarifa balcão incluía apenas o café da manhã. 

4) A tarifa praticada pela DP incluía meia pensão - almoço ou jantar. Foi incluída uma 
refeição. Considerando que o custo individual da alimentação era de R$ 60,00, a tarifa 
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balcão, nos mesmos termos da negociada passaria a ser de R$ 845,00, contudo restou 
mantido o valor de R$ 534,70. 

5) Haveria a cortesia de 02 salões, cada um com valor diário de R$ 1.760,00, totalizando 
R$ 3.520,00 

6) Acompanhantes e defensores que optaram por quartos individuais devolveram à 
Instituição a diferença da tarifa, preservado o recurso público. 

7) Aos defensores Públicos interessados em participar das atividades, sem se hospedar 
no hotel foi permitida a refeição, considerando exatamente o pacote contratado, 
implicando em economia, pois a DP não necessitou custear alimentação avulsa, 
permitindo concluir pela acomodação, mesmo que indireta. 

Como uma oitava causa de diminuição de custos, destaca-se que este evento se deu na 
forma de CONVITE institucional, o que resultou em ECONOMIA de recursos, pois deixaram de 
ser pagas diárias e passagens para 7Q005 os Defensores do Interior do Estado, no montante 
individual de R$ 200,00, que, caso tivessem sido pagas, resultaria em despesa da ordem de R$ 
14.800,00, como se verificou na convocação ocorrida através da portaria n^ 327/2015. 

Historicamente, nos momentos em que a Instituição promovia eventos, a demanda 
sempre foi significativa entretanto, especialmente naquele período, em razão de um recente 
processo de eleição para cargo de defensor público geral, os membros optaram por serem 
mais reservados no tocante a atividades de integração e, dada a esta excepcionalidade, tal 
fato torna-se imprevisível. 

O Defensor Público Geral procura sempre criar despesas com extrema 
responsabilidade, contudo não pode deixar de ver, no presente caso, a existência de fato 
imprevisível, qual seja, Força Maior, materializado em um contexto pós-eleição, no qual 
estava bastante acesa as disputas internas não atendendo, todos, como dito, a um convite 
para integração. 

A DP poderia ter procedido ao cancelamento das reservas e readequação do contrato 
ante a ausência de comparecimento de Defensores ao evento caso houvessem se 
manifestado previamente. Tal fato se mostrou imprevisível, ressaltando que a DP não poderia 
deixar de fazer a reserva no hotel e ocasionar ao defensor público o constrangimento de não 
encontrar vaga ou ser cobrado pelo valor da taxa balcão sem a redução negociada ou, ainda, 
impedir a acomodação individual do Defensor Público que desejasse se hospedar com 
esposo(a) e filhos, ou obriga-lo a dividir um quarto com outro membro. 
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DA TEORIA DA IMPREVISÃO 

A Teoria da Imprevisão aqui invocada há de ser aplicada por ter ocorrido força maior e 
interferências imprevistas. Necessário ponderar que a Instituição defensorial não é um ente 
internamente inerte, pois possui uma vida ativa e com um viés político extremamente forte, 
incontrolável, a não ser com trabalho, dedicação e resultado. 

"Quando sobrevêm eventos extraordinários, imprevistos e 
imprevisíveis, onerosos, retardadores ou impeditivos da execução do 
contrato, a parte atingida fica liberada dos encargos originários e o 
ajustado terá que ser revisto ou rescindido, pela aplicação da teoria da 
imprecisão, provinda da cláusula rebus sic stantibus, nos seus 
desdobramentos de força maior; caso fortuito, fato do príncipe, fato da 
Administração, estado de perigo, lesão e interferências imprevistas [...]" 
(MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Décio Balestero; BURLE FILHO, José 
Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 38. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012.) 

A atual gestão não pôde avaliar de forma prévia como a Classe iria se comportar na 
oportunidade da hospedagem, mas utilizou de bom senso em oferecer possibilidade de vaga a 
todos os interessados, evitando a taxa de balcão, muito superior ao preço praticado, e 
alimentação. 

A exemplo da mudança da mentalidade interna e ampliação da participação da Classe, 
no Curso de Especialização em Defensoria Pública, foi necessária a ampliação das vagas em 04 
membros, pela grande procura, o que denota um amadurecimento Institucional. 

A administrativista Maria Sylvia Z. Di Pietro, a seu turno, consagra a tese de que o 
controle da economicidade, assim como da legitimidade, envolve "questão de mérito, para 
verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, 
atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-beneficio."1. Por seu turno a 
Fundação Getúlio Vargas — SP concluiu que "economicidade tem a ver com avaliação das 
decisões públicas, sob o prisma da análise de seus custos e benefícios para a sociedade, ou 
comunidade a que se refere."2 

1 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanclla. "Direito Administrativo", 8" cd., São Paulo, Atlas, 1997, p. 490. 
2 Fundação opina sobre conceitos dc cconomtcidade e operacionalidade, revista do TCE/MT, n° 10, ago/1989, pp. 49/58 
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Considerando que a reunião de membros da Instituição possui fins públicos, haja vista 
que é um procedimento, inclusive, comum a todas as Instituições, fato que torna este 
interesse público notório. 

Em rápida análise, as 376 diárias realizadas totalizaram R$ 100.222,00, na tarifa 
negociada, sem estar incluído o empréstimo gratuito de espaço do auditório e sistema de 
meia pensão; entretanto, foram efetivamente utilizados 63 apartamentos, na seguinte forma: 

ACOMODAÇÃO QUANTIDADE TARIFA 
BALCÃO 

VALOR 
ALIMENTAÇÃO* 

VALOR 
GLOBAL* 

VALOR TOTAL 
P/ 2 DIÁRIAS 

SGL 07 R$ 655,00 R$ 60,00 R$ 715,00 R$ 10.010,00 
DBL 53 R$ 725,00 R$ 120,00 R$ 845,00 R$ 89.570,00 
TPL 03 R$ 945,00 R$ 180,00 R$ 1.125,00 R$ 6.750,00 

*0 valor da alimentação considera o valor unitário e a quantidade de pessoas no quarto 
*0 valor global representa a tarifa Balcão com meia pensão, para hóspedes comuns. 

Considerando os valores discriminados na tabela acima, se considerada a TARIFA 
BALCÃO3, no número exato de quartos efetivamente ocupados, o valor devido pela 
hospedagem e alimentação, no sistema de meia pensão, deveria ter sido de R$ 106.330,00. 

Precisa ser registrado, também, que no pacote de vantagens ( - tarifa negociada) foi 
cedido sem ônus os Salões onde foram realizadas as atividades de capacitação e integração 
previstas para este evento, R$ 3.520,00 (os dois dias). 

Este evento se deu na forma de CONVITE institucional, o que resultou em ECONOMIA 
de recursos, pois deixaram de ser pagas diárias e passagens para TODOS os Defensores do 
interior do Estado, no montante individual de R$ 200,00, que, caso tivessem sido pagas, 
resultaria em despesa da ordem de R$ 14.800,00, como se verificou na convocação ocorrida 
através da portaria n^ 327/2015. 

Assim restou objetivamente provado que a negociação através do "no-show", apesar 
de isoladamente não ser desejável, reverteu em claro ato de economia, pois o "no-show" 
envolveu a prática de negociação como um pacote de abatimentos, não devendo ser avaliada 
de forma isolada. 

O "no show", como se deu, não pode ser considerada como medida anti-econômica, 
pois deve ser observado como integrante de um pacote do hotel - oferta de vagas, serviços e 
desconto e gratuidade de salas de conferência comparativamente aos custos que existiriam 

3 Foto da tarifa presente no site hocãonews, Domingo, 17 de Maio de 2015 - 20:30 
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caso fossem ofertadas as tarifas balcão aos membros, devendo ser observadas (e 
consideradas) as medidas administrativas Institucionais para racionalização de custos com a 
Não-convocação, optando-se pela modalidade convite, gerando o não pagamento de diárias 
de deslocamento individuais aos defensores públicos. 

Com a política institucional de otimização dos recursos, optou-se para uma chamada 
de membros através da modalidade Convite, que implica no não pagamento de diárias aos 
Defensores Públicos, o que resultou de forma objetiva, numa economia de R$ 14.800,00, por 
02 dias. 

Como dito, necessário considerar a possibilidade de todas as hospedagens terem sido 
preenchidas, o que potencializaria os valores para, no mínimo, no quanto bloqueado, 400 
diárias, que no valor da tabela balcão, implicaria em um significativo valor, que não pode ser 
suportado por ente público. 

Necessário ponderar que a atual gestão, que iniciou em março de 2015, como bem 
sabe este TCE, não lhe foi oportunizada período de transição, possuindo apenas 01 mês para 
elaboração de toda a logística, pesquisas, revisão dos contratos, e conteúdo programático, e 
publicidade do feito, além do fato de estar recente o resultado do pleito eleitoral, impondo 
uma ótica do processo a luz da teoria da imprevisão, força maior, e interferências 
imprevisíveis. 

O fato é que este ato de gestão merece apreciação sob a ótica da teoria da imprevisão, 
e para aplicação desta estão presentes seus pré-requisitos, são eles: anormalidade do evento, 
imprevisibilidade do mesmo, tendo em vista a necessidade de permitir a acomodação dos 
membros que atendesse ao chamamento através do convite. 

Pelo exposto pode ser comprovado que, a despeito do não comparecimento de 
Defensores sem prévio aviso, a transação efetuada com o hotel resultou numa economia de 
R$24.428,00, apurada pela redução do preço de baícão dos quartos efetivamente ocupados 
(R$ 106.330,00) e utilização gratuita dos salões de eventos (R$ 3.520,00), além do não 
pagamento de diárias que representaria o valor de R$ 14.800,00, referente a dois dias, dos 
defensores públicos que exercem suas funções no interior do Estado. 

Quanto à ausência de assinaturas nas listas de presença, realmente esta formalidade 
deixou de ser observada por alguns dos participantes. Entretanto, as fotos do evento que 
integram o processo demonstram que a presença significativa de membros, e não sendo 
obrigatória a presença por parte dos defensores, eis que a presença se deu através de convite, 
e não convocação, os mesmos, sem má fé, inclusive, negligenciaram a assinatura por 
entenderem falta de prejuízo. 
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No que concerne ao questionamento acerca da correlação entre os contratos n5 

45/2013-SOE e o de n208/2014-FC>RUM, informamos que ocorreu um equívoco quando da 
elaboração do despacho, já corrigido, conforme poderá ser constatado no processo, fls. 60, 
tratando-se de um erro material, conforme se verifica através do confronto com a nota fiscal 
da Secretaria Municipal de Salvador, n^ 088, fls 15. 

Por tudo quanto exposto, acreditamos que não deva prosperar o entendimento de 
falta de zelo com a coisa pública com prejuízo para o erário, fato não intentado. 

Agradecemos a valiosa colaboração prestada. 

Em 25.11.2015 

lonica Lujan 
Diretora Geral-lnteria 

Defensoria Pública do estado da Bahia 
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m W p e f pe c jro Paulo Casali Bahia <pedro.bahia@defensoria.ba.gov.br> 
D e f e n s o r i a Publ ica 

B A H I A 

Planilha com os valores pagos da Semana da Defensoria 
1 mensagem 

Geider França de Moura Normadia <geider.franca@defensoria.ba.gov.br> 24 de novembro de 2015 12:50 
Para: "Def. Pedro Paulo Casali Bahia" <pedro.bahia@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ana Lúcia Almeida dos Santos <ana.almeida@defensoria.ba.gov.br> 

Prezado Senhor Defensor, 

Segue em anexo a planilha com os valores pagos da Semana da Defensora. 

Atenciosamente; 

Geider França de Moura Normandia 
Assistente de execução orçamentária 
Diretoria de Finanças 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Tel: (71)3117-9063 

VALORES DAS DIÁRIAS DA SEMANA DE DEFENSORIA.xIsx 
^ 14K 

l de I 24/11/2015 15:01 
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AURELNO JOSÍ PEHERA NE7 IO 
BAA8AA4 RfiEJRO MENDES M^SWCttW PWTOP/IB DAS COMfMOflAÇCtS PA8EMAHA DA DEFENSORIA PIBLCA 
CAWNA QCf S D* St VA PAfiTCTVW PAS COHWWÇftS D* S6W.-W Pu OEFEHSOWA PIO.ICA, WPUS 

pUtKK3 
j g 

CARLPgVASCOMCEU» WIAF1-H0 ma rciPAn das conEMomtoes d* semana da defensor ia publica 
' PWTCTWI [ws ccMeMOwcotgm « w w D* oeFEwsoflw publca WBAS 

DOfilAS 
« H f t wí. rwsot carvalho 
iw^cEHauem^úcstxMareaEDÇt PARTIOPAH DAS COMtMOHAÇCES PAStMWA O» Otf 6H9CWA PUBLICA 
EPWHOOFELDWIU8 PABTÇgAB WS fOMEMQRAÇQES DA SEMW DA PEFEN5CWA PMtl. CA 

DUBUS 
ELÍEJE mSDOSWlOS 

PARIIOPAfl DAS COMCMORAÇOCS DA 8EMAW DA OtFEHSORlA PÚBLICA 
fMWf l tC IMWWM PABTIÇPAR DAS CCMWOflACQES PA SÇMANA DA DÇFWSQB A FM8LCA 
FEIWWWQQWÇAlVtStiOOHAtOMaWBA PAfl IlCf «fl DAS CWEMORAÇjCS DA S6MWA PA DEFENSOR IA WJBL» 
GtO««: WIOS ARMMO PWlOPAfl DAS COMEMORAÇÕES DA SEMAW DA DEFENSORIA PUCT.CA 
HAIW.ÍOI GOMES FlHO WflTICPAR DAS OCftO<OftAÇfeS DA SEVAW DA DFTNSC*» PÚBLICA 

FWHCFAn DAS COMEMORAÇÕES DA SEMAttA DA DEFENSOR tAPLBUCA DIÁRIAS 
<0.00 
«3000 ilWNNA ASSS De 90UZA PELEGRW 

' jWlICfAB DAS COME MQRAÇQES DA StWKA DA PEFEM30R1A PÚBICA- Bt 
JOtf J«Wc PC A.WA3C NEIO 

PAfllHyAR DAS COMtMOUAtas DA StWW DA Ctf EN90WA PU* CA 
DIMM 

RKNPOISOOE EWlfllA 
RI <TO« 

JOÔCFliJA MABOUSM VAIT06h«HEfiA "t 
lEOWRDO COPIO SALLES P<flllQP«J DAS KX̂ ORACOES DA SEMAHAQA DEFENSOR ÍAPIBLICA 

' PWICTWi DAS «WMOWttS DA i(UW>[W DEFEUSOrlA W3.ICA~ 
KQOC 

IUCA9 MAHOLtS OALLg [IA HESSLKCIÇAO PEEKtOLKiOE CWtwS 
LUCAS M.VA MELLO PARI IWAB PM CQMEMQRAÇOtS DA SEMAMA DAPCFi HSOWA "U6LICA 
LUC CARLOS DE AS9S JUMOR PAftTTCPAfl DAS OOMEMOBACCES DA SEMAW DA DEFENSOR* PUBLICA 

pmicrm DAS COM6>.WC0eS DA SE»*W DA DEFENSORIA PÚBLICA 
«QUE 

VWACiLMAHAWfiAI 
PABliqPWI PAS COMEMORAÇOESPA SEMAW DA OtFEHSORlA PÚBICA RRM&OL 50 PEPlARIA MAWUEt PORTELA JLMOR 

RFEveOLSOOE [Wf 
REEHB0L900E LÓB* 

MÁRCIO MMUOH SANTOS BKM*0 PaflTlOPAfl DAS COMEJAOWAÇCES DA SEMANA DA DEFENSORIA Pm CA «000 MARUA RAMCSFtROEHAPIMENTA WBIlQPAfl DAS COWMOaAÇteS PA StMW DA DEFENSOR IA PUBLICA 
XUfltA ttWTMA NWÍSM ALkCCM PM 1 «y*fl DAS (X*X W SCWW DA Otf EWSORW PH6LC» REEMBOLSO DE WARtV 

REEI>«a.WOEDt*BlA UW "HA LBWC ACMAR CAVALONT E Ptítl IÇtWi DAS CO»*J«Ofl>CCtS OA SC WW DA Pt/ ítfXB* 
PAHTKaPAR DAS COMWOHAÇOES DA SÍMAJ-Uk Ç]A DEFEMEORiA PL6LICA mBOLAgRlOaVA <õqoo 

st wwa «a>tu 8a*»vho PAHllĈDASĈMOBAÇOESa>$tMAWAC><OEFE>«ORiAWB.CA REEIUB3(.SODC:DWUA 
P«11IC1PABDASKWEM0RAÇWSPA»MAW DA WTENSQMA PUBLICA REEMBOLSO KCMIA 

IHWS5A POYABES UM>VOO PH< inptp; DAS OXEMOBAÇaeS PA SEVAW OA Dp-ÇfreCtl A P1.BL» 
WALIER IÍJWS FONSECA MtOfl PAPTCPftfl DAS ccwawmçfes [IA SEMAW PA DEFEMS0C1A PUBLICA 

WHIA3 
HíFMeqsoDE WWAS 

WASWQlOWLUgPERFBADEAMWM PAflTICTAfl DASCOWÇMORAÇOE9QASEMAWPAOEFEWSORIA PUBLICA 
»HScmAUCtSMWXtSPECBM>A PAfllICPAH [IAS OOMEWOBAÇOESOA SE*WW BA tgEWSOnvA PÜa.CA 

WWriCIPW DAS COMEMORAÇÕES PA SEMArtA DA DEFENSORA PUtUCA 
' PWWAR DIAS COMEMORAÇÕES PA SEMWA DADEFE WSORH WJBLICA 

WESLfcY8COB£AlVfSDe OLf/CPA 
DUBIM 

aai.oo 
YANAOE AdMJJO«LO 
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CNP1: 11.050.832/0001-39 

N1RE: 29.203.117.012 

Praça Stella Maris, 200 - Stella Maris CEP: 41.600-500 - Telefone: 55 (71) 3413-0000 

Fax.: 55 (71)3413-0238 

Emai l : cventosstella@solexprcss.com.hr 

www.solexpress.com.br 

C O N T R A T O 

Empresa: ADEP BA Contato: ANA MARIA 

Nome do evento: Fone: 3321-4185 / 8622-5078 Fax: 

Enviado por: Alexandra Enviado em: 23/ 03 E-mail: adepbahia@adepbahia.com.br 
Reenvio: 26/03 

Período do evento: 16 A 19/05/15 Arrumação: AUDITÓRIO 

Horário: Número de pessoas: 200 

Responsável no evento pela assinatura de notas com valores: 

Perfil do publico do evento: 

SALAS - N Ã O COMISSIONADAS 

X Saia Datas m1 Altura Auditorio Escolar u Banquete 

Dia/ CADA 

(Acrescer 5% ISS/ 

dia) 

SALVADOR 11(1» andar) 16/05 (JANTAR) 

18/05 - AUDITÓRIO 

200 PESSOAS (noite) 

19/05 - AUDITÓRIO 

(16:30) 
370 4.5 400 210 64 240 

4.400,00 POR IIS 

3.520,00 

SALVADOR III (1° andar) AUDITÓRIO P/200 

PESSOAS 

16/05 (TARDE) 

485 4,5 550 290 90 300 

5.830,00 POR NS 

4.664,00 

1TAPARICA (1° andar) SALA VIP 

16, 18 e 19/05 
47 2.5 50 24 20 

20 
682,00 POR RS 545.60 

CUMURUXAT1BA (Tandar) SALA DE APOIO -

SECRETARIA 

16,18 E 19/05 19 2,7 12 08 09 

8 

242,00 POR RS 1 <>3,6(1 

CARAVELAS (1° andar) SALA Dl- APOIO -

SECRETARIA 

16,18 E 19/05 19 2.7 10 08 8 

8 

242,00 POR RS 193,60 

ARRAIAL D'AJUDA (térreo) 18/05 

75 2,7 80 40 30 40 

1.100.00 POR RS 
Mft.OO 

CANAVUilRAS (térreo) 18/05 

40 2,7 40 24 20 

20 

583,00 POR RS 466,40 

CONDE (térreo) 18/05 

51 2.7 45 12 15 20 737,00 POR RS 58'Ml> 
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PRAIA DO FORTE (térreo) 
com pilastra 

18/05 

84 2,7 70 36 30 40 
1.176.00 POR RS 

940,80 

PRADO (tem») 18/05 

46 2,7 40 24 24 

20 

671,00 POR RS 536,80 

BARRA GRANDE (térreo) 18/05 
37 2,7 30 12 15 

20 
528,00 POR RS 422,40 

ITACARÉ (térreo) 18/05 
37 2,7 30 12 15 

20 
528,00 POR RS 422.40 

MORRO DE SÃO PAULO 
(térreo) 

18/05 

125 2,7 150 80 48 60 
1.760,00 POR RS 

J.408,00 

PORTO SEGURO (térreo) 18/05 

126 2,7 150 80 48 60 
1.760,00 POR RS 

1.408.00 

OBS: O Salão Salvador - tlc 867ni2 - pode ser dividido cm dois espaços simultâneos, porém com 4 metragens diferentes a 

depender da localização da divisória. 

Obs: Para os dias de montagem e desmontagem é cobrada meia diária do salão. 

Obs: Para mudança de lav oul dc sala c cobrada a taxa de K$ 1.7(10,00 (por mudança e por sala). Taxa limnexa par descarte 

material - RS 200.00. 

ATENTAR: SOM EM AREA ABERTA - CONFIRMAÇÃO APENAS SOB CONSULTA E APROVAÇÃO DO HOTEL -

OPÇÃO: SOM AMBIENTE CONTRATADO PELO HOTEL E NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR ÁS 22:00. 

EQUIPAMENTOS - NÃO COMISSIONADOS 

ATENTAR PARA VOLTAGEM DO HOTEL: 220 

VALORES COBRADOS POR DIA E POR EQUIPAMENTO 

X Equipamento Qtd. Dias Diária/dia 

(Acrescer 

5% 

Iss/dia/CA 
DA 

KQUIPAM 

KNTO) 

X Equipamento Qtd. Dias Diária/dia 

(Acrescer 5% 

iss/dia//CADA 

EQUIPAMENTO) 

Aparelho fax (d 01 bobina) R$ 80,00 Notcbook R$ 110,00 

Caixa Amplificada RS 78,00 Laser point R$47.00 

Toner pura Impressora Laser 

Cada unidade RS 215,00 

Microcomputador 

R$ 94,00 

Cartucho deskjet/ multifuncional 

Cada unidade R$ 145,00 

Microfone d fio sem 

pedestal RS 40,00 

Copiadora d tonner para 200 

cópias R$ 390,00 

Microfone Head set 

R$ 110.00 

DVD RS 47,00 Microfone Lapela UHF RS 110.00 

Flip Chart (madeira d 10 fls c 02 

pincéis) RS 47,00 

Microfone s/ Ho bastão UHF 
R$ 94.00 

Impressora HP deskjet (s/ 

cartucho) RS 78,00 

Púlpito dc Acrílico 

RS 235,00 

Impressora HP multifucíonal (s/ 

cartucho) RS 94,00 

Monitor LCD 1T 
RS 78.00 

Impressora Laser (s/ tonner) R$ 110.00 Operador (informática/som) R$ 205.00 

Kit som até 100 px (02 cxs, mesa. 

08 canais e potência) RS 160,00 

Filtro de Linha 
RS 40.00 

Kit som até 200 px (04 cxs, mesa, 

08 canais e potência) R$312,00 

Pedestal de microfone 

RS 24,00 

Extensão R$ 32,00 Transformador RS 80,00 

Som Acima 400 paxs (6 cxs, mesa 

16 canais e potência). RS 550.00 

Quadro Branco Pq. 

RS 63,00 

Projector 2500 lumens RS 160,00 Quadro branco Gd. RS 110,00 

Projetor 3000 lumens R$ 240,00 Tela Translúcida 120" R$ 160,00 

Projetor 4500 lumens R$390,00 Tela de projeção 100" a 120" RS 80.00 
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Porta Baner R$ 32,00 Tela dc projeção 150" R$ 95.00 

TV 42v R$310,00 Tela de projeção 200" R$ 180,00 

TV Plasma 50" R$ 555.00 Recepcionista período 8h R$ 205,00 

TV '32*' R$ 160.00 Transformador l.OOOws R$ 78,00 

Praticável (2,20 x l.lOm) cada 
módulo R$ 150,00 

Porta Bandeira p/ 03 
bandeiras R$ 195,00 

Obs.]. Outros equipamentos sol» consulta; 

Obs.2. Flores, sob consulta; 

Obs.3. Decoração, por conta do cliente. 

ATENTAR: 
Voltarem botei 220. A utilísmção da carga <le energia do hotel é limitada - Favor consultar. 
Montagem com iluminação cênica, atrações, iluminação extra (ex: stands) e vários equipamentos ligados dentro da sala; o 
cliente deverá tra/.er GERADOR por conta própria. 

INTERNET - NÃO COMISSIONADOS - COBRADO POR DIA E POR PONTO 

WI-FI 

X Equipamento Qtd. Dias Diária/dia 
(Acrescer 
5% 

Iss/dia/CA 
DA 

PONTO) 

X Equipamento Qtd. Dias Diária/dia 
(Acrescer 5% 
Iss/dia/CADA 
PONTO) 

LINK NORMAL LINK DEDICADO 

1 MB RS 195,00 1 MB R$715,00 

2 MB RS 266,50 2MB RS 975,00 

3 MB RS 338,00 3 MB RS 1235.00 

4 MB R$ 409,50 4 MB RS 1.495.00 

5 MB RS 474,50 5 MB RS 1.755.00 

10 MB RS 793,00 10MB R$ 3.055,00 

WELCOME DRINK-NÃO COMISSIONADO 

X Tipo Composição Qtd dc 

pessoas 

Data c Horário Valor/pessoa 

Welcomc Drink Água, refrigerante e suco RS 16,00 

COFFEE BREÀK (tempo máximo 20 min) - este serviço não tem reposição 

NÃO COMISSIONADO 

Mínimo de 15 pessoas 

X Tipo Composição Qtd dc pessoas Data / horário 
manhã 

Data/horário 
tarde 

Valor/un idade 

Slella 1 

Café - leiíe - chá — chocolate - 1 tipo dc 
suco (polpa) - água mineral - 01 petit four 
- 01 tipo de mini sanduíche — mini-bolo. 

RS 15,40 

Stella 2 

Café - leite - chá - chocolate - 1 tipo de 
suco (polpa) - água mineral - 01 petit four 
- 01 tipo dc mini sanduíche - 01 tipo de 
salgado - mini-bolo. 

RS 20,00 

Stella 3 

Café - leite - chá - chocolate - 2 tipos de 
suco (laranja - 1 de polpa) - água mineral 
-01 petitfour-01 tipo dc mini sanduíche 
- 02 tipos dc salgado - mini-bolo. 

RS 21.00 

Stella 4 

Cafc - leite — chá — chocolate - 2 tipos de 
suco (laranja - 1 dc polpa) - água 
mineral - 01 petit four - 02 tipos dc mini 
sanduíche - 02 tipos dc salgado - mini-
bolo - Frutas. 

RS 24,00 



Slella 5 

Café - leite - chá - chocolate - 2 tipos de 
suco (laranja - 1 de polpa) - água mineral 
- 02 tipos de petit fours - 03 tipos dc 
salgado - 02 tipos dc mini sanduíche - 02 
tipos de mini bolo - Frutas. 

TCE/GEPRO 
PG. 556 

R$28.00 

Stclla Light 

Café, leite, chá, chocolate light, 02 tipos de 
suco. refrigerante light, 02 tipo de mini 
sanduíche (peito peru light e ricota / rúcula 
com tomate seco), 02 tipo dc cereais, 
iogurte natural, mini espetinho de frutas da 
estação com queijo minas. 

R$ 32.00 

SERVIÇO DE SALA - NÃO COMISSIONADO 

X íten Apresentação Quantidade Data / horário Valor/unidade 

Água Garrafinha de 330 ml RS 5,00 

Refrigerante Laia R$ 5,00 

Cerveja Lata R$ 7,00 

COQUETEL - alimento - serviço montado com reposição - 2 horas. 

NÃO COMISSION ADO 

DESCONTO 30% do valor para cada hora extra 

X Tipo Composição Qtd de pessoas Data e Horário Valor/pessoas 

Alto mar 1 
Canapés frios: patê de alum - patê de queijos - roastbeef 

Canapés quentes: risole de queijo - mini coxinhas de frango -

folhado dc Frankfurt 

R$45,00 

Alto mar 2 

Canapés frios: patê de presunto - carne de sol - mousse de 

salmào 

Canapés quentes; empadinha dc palmito - croquete dc peixe -

mini kibe - barquctte dc frango 

R$51,00 

Alto mar 3 

Canapés frios: Bciju com gorgon7x>la - mousse de atum e 

requeijão com ervas - presunto parma com creme dc alcaparras 

Canapés quentes: mini quichc - risole d e camarões - bolinhos 

dc aipim c/ carnc do sol - folhado salgado 

R$55,00 

Alto mar 4 

Canapcs frios: canapc de patc de fígado - queijo coalho com 
melaço - patê de salmão defumado - canapé de brie com nozes -
peru com abacaxi 

Canapés quentes: barquete de sururu - croquete de frango -
bolinhos dc queijo - croustada dc camarão - nacarui dc frutos do 
mar - camcmbert frito. 

R$ 66,00 

COQUETEL - bebidas - serviço volante - 2 horas 

NÃO COMISSIONADO 

DESCONTO 30% do valor para cada hora extra 

X Tipo Composição Qtd de pessoas Data c Horário Valor/pessoas 

CKBI Coquetéis dc frutas com e sem álcool- suco de frutas -
refrigerantes —água mineral 

R$ 29,00 

CK.B2 Cerveja lata-coquetel de frutas com e sem álcool-caipirinha -

- refrigerantes - água mineral 

R$ 46,00 

CKB3 Whiskey 08 anos, cerveja lata - coquetéis com c sem álcool -
roskas - caiprínha - refrigerantes - água mineral. 

R$ 66,00 

CKB4 Whiskey 12 anos e Vinho nacional - cerveja lata - coquetéis 

com e sem álcool - roskas - caipirinha -refrigerantes - água 

mineral. 

R$ 80,00 
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ALMOÇO / JANTAR - Buffet montado no restaurante do hotel não privativo 

NÃO COMISSIONADO 

V ripo Composição Qtd dc 

pessoas 

Descriminar refeição 
(almoço e/ou Jantar) 

Data c 
Horário 

Valor/pessoa 

Chcfl 

Saladas variadas, frios diversos, 03 tipos 
dc proteínas, 04 acompanhamentos, 
sobremesas diversas, acompanhada dc 
uma bebida não alcóolica (água, 
refrigerante ou suco). 

RS 60,00 

OBS: TODA SEXTA - FEIRA ALMOÇO BUFFET BAIANO MONTADO NO RESTAURANTE DO HOTEL. 

TODO SABADO ALMOÇO BUFFET FEIJOADA MONTADO NO RESTAURANTE DO HOTEL. 

CARDÁPIOS PARA BUFFET PRIVATIVO EIV 
ALMOÇO / JANTAR - pe 

NÃO COMISSIC 

I LOCAL ESPECIFICO A DEFINIR. 
ríodo 02 horas 

>NADO 

Tipo Composição Qtd de 

pessoas 
Descriminar refeição 

(almoço ou Jantar) 

Data c Horário Valor/pessoa 

Chcfll 

Saladas variadas, frios diversos, 04 tipos dc 
proteínas, 04 acompanhamentos, sobremesas 
diversas, acompanhada de uma bebida não 
alcóolica. 

RS 70,00 

Bufiet 
Feijoada 

Saladas variadas, seleção dc queijos e frios, 
Carne Verde, Charque, Costela Defumada, Pé dc 
Porco, Orelha de Porco, Rabo de Porco, Língua, 
Paio, Calabresa, Lombo Suino Defumado, Camc 
Fumeiro, Arroz Branco, Couvc à Mineira. 
Banana à Milancsa, Aipim Frito, Batata Doce 
Frita. Farofa Salgada, Farofa Doce, Peixe 
Grelhado, Costela Suína Assada, Toscana. 
Carne do Sol Accbolada, Frango Grelhado. 
Maminha Grelhada, Caldo de Feijão, Torresmo, 
sobremesas variadas. 

RS 72.00 

Bufiet 
Baiano 

Saladas variadas, espelhos de 
mexilhões, caldo de sururu, arroz 
branco, atroz dc alçar, vatapá, caruru. 
farofa de dendê, bobó de camarão, 
moqueca dc peixe, xinxim dc galinha, 
peixe grelhado, ensopado misto de 
frutos do mar, arrumadinho de carne 
do sol, feijão fradinho, sobremesas 
regionais. 

-

RS 76,00 

Buflci 
Brasileiro 

Saladas variadas, agulhinha ao vinagrctc, 
azeitonas c queijo coalho temperados, 
molhos vinagrete, lambão e mostarda. 
Costela dc ripa, moqueca de peixe à 
brasileira, camarões ao leite de coco, 
frango a mineira, costela suína, tutu a 
mineira, feijão tropeiro, arroz branco, pirão 
de peixe c arroz carretciro. 
Sobremesas variadas 

RS 88,00 

Bufiet 
Churrasco 

Saladas variadas, seleção dc queijos e frios, 
picanha, maminha. costela suína, costela 
bovina, frango, lingüiça toscana, arroz 
carrcteiro. feijão tropeiro, batata assada, 
aipim frito, farofa, sobremesas variadas, 

RS 93,00 

Bufiet 
Pescador 

Saladas simples e compostas 
Displays: espelho de queijos e frios, peixe 
assado. 
Principais: bacalhau a lagareiro, surubim 
em folha de bananeira, caldeirada dc frutos 
do mar. frigideira dc siri, batatas sautê. 
legumes ao vapor, arroz com mexilhões, 
arroz branco. Sobremesas variadas. 

RS 94,00 

Obs: Temos buffcts temáticos diferenciados, desejando favor solicitar. 
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PACOTES DE BEBIDAS - Durante a refeição - período de 2h 

NÃO COMISSIONADO 

X Tipo Composição Qld de pessoas Data e Horário Valor/pessoas 

Pacote dc bebidas 1 Água mineral - refrigerantes - suco de 
laranja (natural) 

R$ 18,00 

Pacote de bebidas 2 Água mineral - refrigerantes - suco de 
laranja (nat.) - cerveja lata 

R$ 25,00 

Pacote dc bebidas 3 Água mineral - refrigerantes - suco de 
laranja (nat.) - cerveja lata - vinhos 
branco e tinto nacional 

R$ 44,00 

HOSPEDAGEM - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

SEM BLOQUEIO 

DATA DA HOSPEDAGEM: 16 A 18/05/15 
N. DE PAX OU APTOS: 100 DBLS 
CAPACIDADE MÁXIMA: 334 aptos (sendo 01 suite master e 01 presidencial, 112 Standard, 150 
Superior, 70 Luxo). 
TARIFA VÁLIDA PARA MÍNIMO DE 10 APARTAMENTOS GARANTIDOS. 

ACOMODAÇÃO DIÁRIA (por APTO) MAP - Meia pensão 
STANDARD SGL R$ 301,00 
STANDARD DBL R$ 380,00 

STANDARD DBL TWIN + 01 Cama auxiliar R$ 517,00 
Para apto Categoria Superior (lateral e vista piscina) acrescer 10% 

Para apto Categoria Luxo (Vista frente mar) acrescer 20% 

CONDIÇÕES GERAIS: 
> Diárias discriminadas acima por APTO com café da manhã e Jantar - MAP; 
> Política de CHD: 01 criança de até 5 anos no quarto dos pais é free; 
> Acrescer 5% de ISS sobre as tarifas acima; 
> Tarifas NET, não comissionadas; 
> ABERTURA DE PORTA = R$ 4,80 POR APTO. 
> Não dispomos de aptos TPL, porém podemos acomodar três pax em um apto double Twin onde 

ficarão duas pessoas em uma cama e uma terceira na outra ou podemos dispor um apto double 
casal com uma cama auxiliar. 

> Este documento garante o no show das diárias acima contratadas; 
> Taxa de turismo R$ 4,30 (diária)-opcional; 
> Tarifa Válida para Mercado Nacional; 
> Diárias com inicio às 14:00 h e término ás 12:00 h. 
> Após confirmação do grupo, qualquer alteração/solicitação na parte de hospedagem deverá ser 

passado e-mail com cópia para reservas , comercial e recepção: 
reservasstella@solexpress.com.br: receDcaostella@solexpress.com.br 

> Caso o saldo final de apartamentos ou de noites seja inferior ao mínimo exigido, às tarifas ficarão 
sujeitas à alteração; 

> Enviar agenda do grupo com horários de In e Out além do Rooming list com 15 dias de 
antecedência a chegada do grupo; 

Em relação às hospedagens contratadas no Gran Hotel Stella Mares, gentileza informar abaixo a forma de 
pagamento das despesas extras e não cobertas que forem geradas pelos hóspedes. 

( ) serão pagas pela empresa responsável pelo pagamento do evento 

( ) serão pagas pelo hóspede no check out 

POLÍTICA DE GRATUIDADE: 

A cada 15 aptos vendidos, o 16° será free (Máx. de 04 aptos por grupo, Sendo SGL ou DBL em 
categoria Standard), pensão apenas com café da manhã , considerando bloqueio de grupo, não 

mailto:reservasstella@solexpress.com.br
mailto:receDcaostella@solexpress.com.br


válido para reserva por adesão/ individual. As reservas deverão ser realizadas no período do Evento. 

POLÍTICA DE REDUÇÃO: 
TCE/GEPRO 

. GARANTIA IRREVOGÁVEL DE NO SHOW DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 
• Não aceitamos cancelamentos de hospedagem após assinatura de contrato. p G . 559 

INFORMAÇÕES SOBRE O GRAN HOTEL ST EL LA MARIS RESORT & CONVEiNTIONS 

ACOMODAÇÕES: Todos os apartamentos possuem ar condicionado individual, secador de cabelo, tv a cabo, telefone DDD, 

internet wi-fi, cofre individual, fechaduras eletrônicas de segurança, frigobar c varanda com rede. 

APARTAMENTOS: Sâo 334 quartos standard duplos ou triplos com camas de solteiro ou quccn size, l suíte master e 1 suite 
presidencial. J C E , Q E A R Q 

OBSERVAÇÕES: 
Horário de funcionamento bares e restaurante: * l F G l R I L l D A D E 

Cale da manhã: 06:00h às I0:00h Lobby bar: Até 2:00h madrugada â Q M R Q C ^ / l P T i n A 

Almoço: I2:00h às 15:00h Bar da piscina: 10:00h às 17:00h H ^ W r F S t W I C l i l ^ 
Jantar: 18:00h às 22:00h 

• Horário e funcionamento dos bares e restaurantes c das atividades esportivas, de lazer e dc entretenimento estão sujeitas a 
mudanças sem aviso prévio. 

CONDIÇOES GERAIS 
L GERAIS 
1.1-0 Setor de Eventos funciona das 7:00 ás 21:00h de segunda á sexta-feira; aos sábados das 8:00 ás I4:00h e domingos das 8:00 
ás 12:00h. 
1.2 - Acrescentar 5% 1SS sobre todos os serviços, exceto alimentos c bebidas, 

1.3 -Não comissionamos sala dc eventos c serviços de alimentos e bebidas. 
1.4 - Valores válidos somente para este orçamento e condicionados a contratação da to .̂lidadc dos itens de alimentos c bebidas aqui 
assinalados. Caso ha ja redução do numera de pessoas informado, a negociação referenx ã locação dc salas de reunião c serviços dc 
alimentos e bebidas terá que ser revista igualmente. 

1.5 - Em caso de concorrência o espaço será considerado para a agência oficial do event . 
1.6 - Eventos sociais só serão permitidos som até as 22:00h/ Show: ECAD, SUCOM, nu i;Ícos c equipamentos sâo de 
responsabilidade do contratante. 

1.7 - Conforme Lei Municipal n° 5.354/98, Artigo 3°. fica estabelecido que o nível niííximo de sons e ruídos, de qualquer fonte 
emissora e natureza, não poderá ultrapassar 70 DC (setenta decibéis) no período compreendido entre 07:00 c 22:00 e 60 DC no 
período compreendido ente 22:00 as 7:00, ficando o contratante responsável por qualquer ato de infração. Ressalta-se que o hotel 
poderá interferir no controle do nível di; som a qualquer momento: 
1.7 - A locação da sala é válida até o horário pré estabelecido, passando deste horário será cobrado 20% do valor (de tabela) da sala 
sobre cada hora excedente. 

1.8 - O não comparecimcnto do n° d<s. pessoas não acarretará em redução nos valores contratados; 
1.9-0 hotel não se responsabiliza por materiais deixados nos foyers ou dentro dos salões. LVlaterial/ Resíduos do evento deverão ser 
retirados imediatamente ao término do evento. Caso o material permaneça, o hotel dará um prazo de uma semana para serem 
retirados, podendo cobrar o custo do espaço ocupado. No caso da não retirada, o hotel sc resguarda em dá destinaçâo final no 
material, repassando para o cliente qualquer custo que este venha ocasionar. 

1.10-Os equipamentos que constam neste orçamento são terceirizados, contudo necessitamos que sejam solicitados com 
antecedência para que haja o devitio atendimento. 

2. DATA LIMITE DE CONFIRMAÇÃO (]>EAD LI NE) E BLOQUEIO. 

2.1 - Aguardamos confirmação com este contrato devidamente preenchido c assinado até o Dead line: 30/03/15. 
APÓS ESTA DATA O BLOQUEIO SERÁ CANCELADO AUTOMATICAMENTE. 

2.2 - O hotel reserva-se no direito de antecipar o prazo de confirmação do dead line. se houver necessidade, mas sempre dando 
preferência à solicitação do cliente. 
A confirmação por parte do Gran Hotel Stclla Maris Resort & Conventions após o término do pra20 estabelecido dc dead line só será 
feita sob consulta dc disponibilidade dc salão. 

3. CONTRATAÇÃO DE A & B < 
3.1 - É proibido o ingresso de qualquer tipo de Alimentos e Bebidas para consumo nas dependências do hotel. 
Só realizamos eventos com o serviço dc alimentos e bebidas do Hotel, no mínimo serviço de Cofícc-Break em 1 turno. 
3.2 - A alteração da quantidade previamente confirmada de pessoas para os serviços de alimentos c bebidas somente será acatada sc 
informada até 48h antes da realização do evento c se estiver dentro das quantidades mínimas requisitadas em orçamento. 
3.3 - Caso o número de participantes ultrapasse o informado, o valor a ser cobrado no item alimentos e bebidas será correspondente 
ao número de pessoas presentes no evento. Porém, a possibilidade de prestação dc serviços além dos acordados contratualmente 
ficará condicionada às possibilidades da sua execução pelo Gran Hotel Stclla Maris. 
3.4 - O não comparecimcnto do número dc participantes informado não acarretará em redução nos valores contratados. 

3.5 - Havendo prévio acordo, poderá ser permitida a entrada de Whiskey e/ou vinho mediante pagamento dc taxa dc rolha cujo valor 
poderá ser informado pelo departamento dc eventos. 

3.6 - O cancelamento dos itens contratados de alimentos e bebidas só será acatado se o cancelamento ocorrer dentro do prazo de 5 
dias úteis precedendo a data do evento. Após esse prazo será cobrado o valor integral dos itens contratados. 
- Em relação à locação de serviços ou itens do setor dc alimentos e bebidas no contexto do evento, o cliente deverá indicar a pessoa 
responsável pela autorização de despesas extras resultantes do mesmo. Qualquer serviço adicional deverá ser solicitado por escrito e 



assinado por esta pessoa responsável, 

4. MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACESSOS 

Qbsl: Conforme determinação do CREA - BA ao Grau Hotel Stclla Maris. faz-se obrigatório ao cliente do hotel atender aos 

seguintes critérios: 

1 - Todos os documentos fiscal izató ri os junto à prefeitura serão dc responsabilidade do contratante do evento, o mesmo deve 

apresentar cópia ao hotel com antecedência ao evento. 

2 - Não será permitido pendurar ou colocar estrutura montada dentro dos salões ou áreas afins do hotel, sem ter uma 

empresa responsável que apresente o laudo / ART. 

3 - Para instalação de sonorização, iluminação cênica c energia (geradores) faz-se necessária Instalação de sistema dc 

aterramento: manutenção de grupo gerador energia elétrica. 

Ohs2: 

Pulseira de identificação - Favor permanecer com a pulseira que será fornecida pelo setor dc eventos ao responsável e o 

mesmo entregará a cada participante, esta c uma forma dc segurança do hotel, onde apenas circulam pessoas identificadas 

com pulseira, desta forma não haverá inconveniente de abordagem pela segurança do hotel, visto que a pulseira identifica-o 

como participante do evento. A pulseira de evento se restringe ao Centro dc Convenções e espaços destinados ao mesmo, 

apenas os hospedes acessam apartamentos e área de lazer (caso o participante esteja hospedado, apenas a pulseira dc hospede 

faz-se necessária). 

Eventos com Refeições - O acesso ao restaurante será mediante o voucher, favor rc cbcr a quantidade contratada diretamente 

com o setor de eventos. O voucher é uma forma dc controle para que não seja cobiado diretamente do participante do evento 

o valor do buffct na entrada do restaurante, visto que em posse do voucher já estará incluso no pacote, caso não esteja com o 

vouchcr o pagamento será cobrado diretamente ao participante pelo próprio caixa <!o restaurante do hotel. 

4.1- Para serviços de empresas terceiriz idas contratadas pelo cliente, deverá ser in formulo com antecedência ao setor de eventos o 
nome e o telefone de contato, para ser analisado c após aprovação ser permitida a entrada ias dependências do hotel. 
4.2 - Só será permitida a entrada de materiais c equipamentos mediante protocolo leito pi Ia segurança do hotel. 

4.3 - Para dias dc montagem e desmontagem de cenografia ou itens de exposição do cliente poderão ser concedidos 50% de desconto 
cm cima do valor balcão dos espaços, mediante a não utilização do ar condicionado. 
4.4. - A desmontagem do evento deverá ser realizada imediatamente após o termino do me: ,no, O hotel cobrará uma taxa de limpeza 
para descartar materiais deixados pelo evento. 

4.5 - É proibida a fixação dc banners, adesivos e/ou similares sem autorização prévia nas d:pendcncias do hotel. 
4.6 - E expressamente vedada a fixação de quaisquer materiais mediante uso de pregos no espaço Salvador, possuindo este um 
revestimento de acústica especial em iodas as suas paredes. È proibido pendurar qualquer tip * dc material no teto das salas de 
reuniões. 

4.7 - O cliente será responsável pela carga c descarga dos seus materiais c equipamentos não umiratados através do hotel, 
respeitando o período de 09:00 às 17:(<0h para tal. Um funcionário do Gran Hotel Stella Mari; procederá ao encaminhamento até o 
espaço a ser utilizado ou depósito inteimediário. 

4.8 - Fica o cliente encarregado de entregar o espaço locado nas mesmas condições que recebeu, responsabilizando-se por todo c 
qualquer dano causado por seus funcionários, fornecedores e clientes, autorizando o hotel a ek luar reparos e consertos necessários 
mediante debito na fatura correspondente. 

4.9-0 lay out (arrumação) do salão deverá ser informado com até 48hs de antecedência, apó^ este prazo qualquer mudança no salão 
já montado, serão cobrados valores referente a mão-de- obra utilizada na execução (R$ 75,00/ hora por funcionário). 

5. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

5.1 - Todos os salões possuem 220 de voltagem. 
5.2 - Os equipamentos que não forem locados através do hotel e não compatíveis com a voltagem do mesmo serão de suma 
responsabilidade do cliente. O cliente deverá providenciar transformador e demais itens para o pleno funcionamento dos seus 
equipamentos. 

Havendo necessidade de mais de 2K.VA dc energia por sala, torna-se obrigatório por parte do cliente a contratação de gerador (es). 

6. CONF IRMAÇÃO E CANCELAMENTO DO EVENTO 

6.1 - Solicitamos assinalar e preencher as opções escolhidas, assinar e carimbar abaixo e retransmitir via fax -71 3413-0038 
ou e-mail digitalizado, confirmando assim definitivamente a realização do evento nas condições acordadas. 
6.2 - O cliente declara entender que a assinatura do presente documento implica irrcvogavelmente na contratação dos serviços c 
vendas das mercadorias aqui indicadas e locação dos salões, nas condições aqui pactuadas. 
6.3 - Solicitações Extras / Alterações - Necessitamos da autorização documentada pela empresa contratante do evento ou pagamento 
direto para execução de custos não previstos. Alterações cm A&B dependerá de tempo hábil c possibilidade do hotel no momento. 
6.4 - Assinatura Miscelânio - Responsável do evento ao encerrar o evento, favor passar no setor de eventos para assinar c conferir os 
serviços contratados c lançados na conta do evento. 

6.5- Após a confirmação, em caso de cancelamento, não serão devolvidos valores pré-pagos. 
6.6 - Não haverá cancelamento no caso dc confirmação irrevogável com garantia de apartamentos, independente da utilização ou não 
dos quartos, o hotel cobrará o valor integral do contrato, não permitindo cancelamento em nenhum prazo, visto que no período o 
hotel bloqueou c não vendeu os apartamentos contratados e já garantidos pelo cliente. Em outros casos o hotel se resguarda o direito 
de cobrar 50% dos serviços contratados caso haja cancelamento dc até 05 dias úteis de antecedência do evento confirmado 100% do 
valor total se cancelado em prazo inferior a 05 dias úteis. 

7. HOSPEDAGEM 
7.1 - O horário do check-in começa ás 14:00h e o horário para check-out encerra ás 12:00h. O hóspede que tiver entrado antes do 
horário do check-in ou ter saído após o horário do check-out, está ciente que será cobrada mais uma diária além das acordadas. 
7.2 - Prazo para envio de Rooming list é de 15 dias antes do check in. O hotel não sc responsabiliza por eventuais comprometimentos 
na operacionalização, caso o Rooming List não chegue até a data acordada. 
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8. FORMA DE PAGAMENTO; 

Eventos até R$ 1.000,00.. empresa já cadastrada e liberada, será cobrado pagamento tolal antecipado; 

TC E/G EP RO 

PG. 561 

Empresa com cadastro na Rede Sol Express e que já tenha realizado evento e estando sem restrições, ate RS 50.000,00, total faturado 

e acima R$ 50.000, 30% faturado (sem restrições) c 70% antecipado. 

Empresas sem cadastro na Rede Sol Express, Io evento, total antecipado; 

Faturamento: Faturado 15 dias após o término do evento, mediante previa aprovação de cadastro com contrato social, conforme 
política da empresa, sujeito a possível anulação do contrato, cm caso de não aprovação do cadastro. 

F O R M A S D E P A G A M E I Y 1 r o 
Antecipado através de depósito ou transferência 

bancaria ou ainda cartão de crédito ou débito 

Dados Bancários: 

Titular: Bahia Stella Administração de hotéis 

CNPJ: 11.050.832/0001-39 

Banco: Bradesco 
AG: 3173 
Conta: 0000136-8 

Faturado 15 dias após o término do evento, mediante 

aprovação do cadastro conforme política da empresa. 

PARA EMPRESAS 

CADASTRADAS 

QUE JÁ 

REALIZARAM 

EVENTOS NO 

HOTEL 

VER COND IÇÕES 

A C I M A . 

Obs: Como garantia para extras não faturados, favor enviar pré-autorização em cartão de crédito. 
Confirmamos a realização do Evento acima, com todas as opções assinaladas. 

E ciente de todas as responsabilidades aqui apresentadas. 

CONFIRMAÇAO DO EVENTO 
E M P R E S A / C L I E N T E 

CNPJ DA EMPRESA 

D E A C O R D O DATA 

(ASSINATURA E C A R I M B O DA EMPRES \) 



Def. Soraia Ramos Lima <soraia.ramos@defensoria.ba.gov.br> Defensoria Pública 
B A H I A 

Encontro dos Defensores em maio de 2015 - HOTEL VILLA GALÉ MARÉS 

Para: Presidente da ADEP-BA Soraia Ramos Lima <soraia.ramos@defensoria.ba.gov.br> 

Mensagem original 

Assunto:Encontro dos Defensores em maio de 2015 - HOTEL VILLA GALÉ MARÉS 
Data: 15/01/2015 11:53 

DefSantiago" <santiago.villarinos@veloxmail.com.br> 
Para:"'ADEP BAHIA'" <adepbahia@adepbahia.com.br> 

Responder para:<santiago.vil!arinos@veloxmai!.com.br> 

Ana Maria - Bom dia! 

Seguem valores para o Vila Galé para o evento do "Encontro dos 
defensores em maio 2015. 

HOTEL VILLA GALÉ MARÉS 

HOSPEDAGEM COM ALL INCLUSIVE 

EM APTO DUPLO = R$ 690,00 - Por apartamento por noite; 

EM APTO TRIPLO = R$ 932,00 - Por apartamento por noite; 

(A categoria APARTAMENTO só acomoda 01 criança free até 12 anos) 

EM CHALÉ DBL = R$ 828,00 - Por apartamento por noite; 

EM CHALÉ TRP = R$ 1.118,00 - Por apartamento por noite; 

(A categoria CHALÉ acomoda até 02 crianças free até 12 anos) 

1 mensagem 

ADEP BAHIA <adepbahia@adepbahia.com.br> 25 de novembro de 2015 13:34 

* 

1 de 3 25/11/2015 13:44 
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Qualquer dúvida, estou à sua inteira disposição, PG 563 

Jorge Santiago 

Ana Mana - boa tarde! 

Segue valores para atendei: o evento do Encontro dos Defensores em maio de 2015. 

GRAND PALLADIUMIMBASSAÍ RESORT <& SPA. 

HOSPEDAGEM 03 NOITES COM ALL INCLUSIVE 

EM SINGLE SUITE JÚNIOR = R$ 608,00 - Por apartamento por noite; 

EM DUPLO SUITE JÚNIOR = R$ 760,00 - Por apartamento por noite; 

EM TRIPLO SUITE J ÚNIOR = R$ 1.044,00 - Por apartamento por noite; 

01 CHD ATÉ .11 ANOS É FREE 

2o CHD ATÉ 11 ANOS = R? 192,000 - Por pessoa por noite. 

O hotel só aceita mínimo de 03 noites na Baixa Estação, mas para o grupo é possível 

fazer duas noites com um acréscimo na tarifa, a combinar com o hotel. 

Pagamento: a combinar. Deverá ser quitado 100% 10 dias antes do evento. 

Transfer: Aeroporto / Grattd Palladium / Aeroporto 

Serviço de traslados do aeroporto de Salvador para o Grand Palladium Resort e SPA, 

em Imbassaí - Bahia. 

Trajeto: Aeroporto/Grand Palladium/Aeroporto - 70 km aproximadamente 1 hora, 

(dependendo das condições de tráfego). 

2 de 3 25/11/2015 13:44 
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Regra para criança até 11 anos e 11 meses (incluindo bebês acomodados em 

cadekinha): 50% do valor do adulto pagante. 

Obrigatório o uso de cadeira especial para bebês. 

Transporte turismo regular com Yans. 

Valor por pessoa adulto = R$ 120,00, válido para mínimo de 10 passageiros. 

Aguardando o seu pedido para reservar, agradeço. 

Jorge Santiago 
Consultor 
Tel: (71) 3243-8644 
Cel: (71) 8796-3735 - OL 

• Cel: (71) 9135-9850 - TIM. 
santiago.villarinos@veloxmail.com.br 
VillariíWs Viagens Ltda. 
Rua da Espanha, 2 - Sala 705 - Ed. Martins - Comércio 
CEP: 40.010-040 - Salvador - Bahia 

t 

2 de 3 25/11/2015 13:44 
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Def. Soraia Ramos Lima <soraía.ramos@defensoria.ba.gov.br> 
Defensoria Publica 

BAHIA 

Fwd: Orçamento V01 de evento - Adepe-Associação dos defendores Públicos -16 e 
17/05/15 - Hotel Deville Prime Salvador 
1 mensagem 

ADEP BAHIA <adepbahia@adepbahia.com.br> 25 de novembro de 2015 13:38 

Para: Presidente da ADEP-BA Soraia Ramos Lima <soraia.ramos@defensoria.ba.gov.br> " „ , 

C o u o i ü f & -í>c C b V « u v t y u 

Dl*, £ " JO0 P ^ 0 é ' 

Veja na pág. 08 do orçamento, tem as condições de cancelamento. <po 

Mensagem original 

Assunto:Orçamento V01 de evento - Adepe-Associação dos defendores Públicos -16 e 17/05/15 - Hotel Deville Prime 

Salvador 

Data:24/03/2015 18:37 

De:"Paula Merce - Eventos Deville Salvador" <eventos2.ssa@deville.com.br> 

Para:<adepbahia@adepbahía.com.br> 

Cópia :"'Cristina Oliveira - Eventos Hotel Deville Salvador"' <eventos.ssa@devil!e.com.br>, '"Comercial Deville Salvador"' 

<comercial.ssa@deville.com,br>, '"Gabriela Marques - Comercial Deville Salvador"' <comercia!3.ssa@deville.com.br 
> 

Oi Ana, 

Boa Noite! 

Agradecemos sua visita e escolha pela nossa Rede Deville! 

Segue em anexo orçamento para sua apreciação no período 16 e 17/05/15. Ressaltamos que o orçamento não implica em 

bloqueios. 

Estamos á disposição para dúvidas e demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

PAULA MERCE 

Assistente de Eventos 
HOTÉIS — 

eventos2.ssa@deville.com.br i p 

Fone:+55 71 2106 8500 

Hotel Deville Prime Salvador 

Rua Passárgada, S/N, Itapuã 

CEP: 41620-430 1 Salvador | Bahia | Brasil 

* 

1 de 2 25/11/2015 13:44 
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Atenciosamente, 

Tel:(71) 3321-4185/Ce1:(71> 8622-5078 

ORC1_ADEPBAHIA_EVENTODEFENSORIAPUBLlCAJ6E170515.pdf 
400K 

1 de 3 25/11/2015 13:44 
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ORÇAMENTO DE EVENTOS ° ° 

NO SSA-483801 6 /2015 £ & \j Cc Ü tfôlF* • PAG-vtf 
Salvador - BA, 24 de março de 2015 

A 
Adepe-Associação dos Defensores Públicos 
A/C: Ana 
Fone: 71 3321 4185 
E-mail: adepbahia@adepbahia,com.br 
Salvador- BA 

ĵA) 5 / ^ PfsG$°ê fc Og 

Ref.: Solicitação de Evento - SEMANA DO DEFENSOR PUBLICO 
Período: 16 e 17/05/15 - sabado e domingo 

Prezada Ana, 

é com grande satisfação que colocamos o Hotel Deville Salvador à disposição para a realização de seu 
evento, conforme solicitado. Ficaremos honrados em reservar sua(s) sala(s) e realizar o seu evento! 

Data HorÃirio Evento Sala Estilo Config. Part. DiÃiria de Sala 

16/05/15 20h00-23h00 Coquetel com Banda Restaurante Saveiros Coquetel 260 1,250.00 

17/05/15 12h00-14h0D Almoço Privativo** Restaurante Saveiros+Area Piscina Banquete 260 1,250.00 

Limite de som para festã sera ãté as 23h00 _ . t 

Referente ao almoço no dia seguinte para 260 pessoas, será necessário a locação de 02 toldos pequenos 
como foi o ano anterior realizado conosco. 

5eaue contato de alouns fornecedores de toldos : 
ST Estruturas 
71 3444 1800/9989 4048 
Saara Tendas/Toldos Arábia 
71 33138860/99187265 

• Todos os valores acima apresentados serão acrescidos de 10% de taxa de serviço e 5 % de ISS. 

EQUIPAMENTOS: 

• As despesas com a contratação dos equipamentos poderão ser incluídas na fatura do evento emitida pelo 
hotel, o no valor acima será acrescido 10% de taxa de serviço; 

• Caso deseje outros equipamentos ou negociação direta com a empresa terceirizada poderemos informar 
contatos; 

• A voltagem das salas é de 220 Volts. O Hotel não se responsabiliza por equipamentos que venham a ser 
danificados em função da não compatibilidade da voltagem do equipamento com o ponto da 
eletricidade; 

Rua Passárgada, s/n . ItapuS . Salvador . BA { CEP: 41.620-430 | Fone: +55 (71) 21QS-8SOO 
Central de Reservas: 0800.703.1866 | Reservas on-line: www.dGville.com.br 

http://www.dGville.com.br
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SERVIÇOS E PRODUTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

• Itens e valores sujeitos a alterações | válidos para eventos realizados até dezembro de 2015 

COQUETEL - SABADO /16.05.15 / 260 PAXS 

Valores informados em reais| por pessoa. Acréscimo de 10% de taxa de serviço. 
Serviço com duração de 1 hora | para a segunda hora de serviço será cobrado 50% adicional dos valores 
acima. 

Opção Descrição Valor por pessoa 

COQUETEL 
REGIONAL 

Composição: 
Canapés Quentes: 
Siri gratinado em canoa de tapioca 
Pititinga ao molho tártaro 
Croquete de caranguejo 
Camarão alho e óleo 
Bolinho de bacalhau 
Espeto de queijo coalho com melaço 
Bolinho de macaxeira com carne seca 
Carne de sol aperitivo 
Crocante de carne seca 
Coxinha de galinha 
Caldo de Frutos do mar 
Caldo de Sururu 

Caldo de mandioquinha com carne seca 

Canapés Frios: 

Tartare de siri com limão em barquete 
Patola de caranguejo com molho lambão 
Ceviche baiano com pimenta biquinho 
Mousse de queijo coalho com chutney de pimenta 
Mini abará com vatapá 
Banana da terra com carne seca desfiada 
Terrine de frutos do mar 
Mini Salada de polvo com chips de banana da terra no copinho 

Prato Quente: 
Escondidinho de carne seca 
Escondidinho de camarão 
Bobó de camarão 
Estação de mini acarajé e abará 
Vaca atolada 
Calulu de carne seca 

Canapé Doce 
Shot de cocada branca e preta 
Shot de cocada mole com maracujá 
Shot de brigadeiro 
Beiju de queijo com goiabada 

3 opções de canapé frio + 
3 opções de canapés quente 
R$ 40,00 + 10% por pax 

4 opções de canapé frio 
4 opções de canapés quente 
R$ 45,00 + 10% por pax 

5 opções de canapé frio 
5 opções de canapés quente 
R$ 50,00 + 10% por pax 

6 opções de canapé frio 
6 opções de canapés quente 
R$ 55,00 + 10% por pax 

Com inclusão de 1 prato quente 
acréscimo de R$ 12,00 + 10% por 
pax 

Com inclusão de 1 canapé doce 
acréscimo de R$ 7,00 + 10% por pax 

Inclusão de estação de Acarajé 
acréscimo de R$ 14,00 + 10% 
por pax 

Estação De Acarajé no réchaud 

Rua Passárgada, s/n. ItapuS . Salvador . 8A | CEP: 41.620-430 \ Fone: +55 (71) 2106-8500 
Centra} de Reservas: 0800.703.1866 | Reservas on-line: www.deviHG.com.br 

http://www.deville.com.br
http://www.deville.com.br
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Sacado? 

COQUETEL 
PRIME 

Compos i ção : 
Canapés Quentes: 
Croquete de provolone com peito de peru 
Folhado de salmão com cream cheese 
Folhado de presunto cru com cogumelo 
Mini Quiche de alho poró 
Mini Quiche de cogumelos 
Bruschetta de tomate com mozzarella 
Bolinho de queijo 
Bolinho de aipim com camarão 
Mini Satai de lula com molho teriaki 
Mini satai de frango e abacaxi com molho de amendoim 
Brochette de filé com molho de pimenta verde 
Crocante de carne seca 
Risoles de bacalhau 
Caldinho verde 
Caldinho de legumes picante 

Canapés Frios: 
Tartare de salmão com ovas 
Mini medalhão de lagosta ao citron 
Lâminas de camarão com alcaparras em barquete 
Tartelete de guacamole com camarão 
Salmão defumado com creme de limão em blinis 
Carpaccio com parmesão 
Wrap de presunto cru em Grissini de parmesão 
Rosbife com aspargos e molho de mostarda 
Tartare de filé com chips de batata doce 
Patê de ricota com tomate seco 
Espetinho de caprese 
Sopa fria de cenoura com gengibre 
Gaspacho andaluz 
Dips de vegetais em creme de gorgonzola 

Saladinha de frango marinado, com crouton e crispy de parmesão 

Prato Quente: 
Risotto de aspargos com burrata 
Risotto de camarão ou frutos do mar 
Risotto Tropical (salmão defumado, morango, manga, azeitona preta 
e rúcula) 
Risotto de cogumelos 
Ravióli de Ricota com espinafre ao molho de ervas 
Nhoque com molho pomodoro e manjericão 
Tortéi de abóbora com carne seca 
Canapés especiais 
Camarão VG empanado com coco e molho de limão com iogurte 
Tataki de atum empanado na farinha panko com molho de ostra 
Cassoulette de frutos do mar e lagostim 

Canapé Doce 
Shot de Tiramisú 
Shot de mousse de limão com merengue 
Mini quindim 

3 opções de canapés frio 
3 opções de canapés quente 
R$ 30,00 + 10% por pax 

4 opções de canapés frio 
4 opções de canapés quente 
R$ 35,00 + 10% por pax 

5 opções de canapés frio 
5 opções de canapés quente 
R$ 40,00 + 10% por pax 

6 opções de canapé frio 
6 opções de canapés quente 
R$ 45,00 + 10% por pax 

Com inclusão de 1 prato quente 
acréscimo de R$ 12,00 + 10% por 
pax 

Com inclusão de 1 canapé Especial 
acréscimo de R$ 18,00 + 10% por 
pax 

Com inclusão de 1 canapé doce 
acréscimo de R$ 7,00 + 10% por pax 

Rua Passárgada, s / n . ItapuS . Salvador . 8A | CEP: 41.620-430 \ Fone: +55 (71) 2106-8500 
Centra} de Reservas: 0800.703.1866 | Reservas on-l ine: www.deviHG.com.br 

http://www.deviHG.com.br
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Mini profiteroles com creme de chocolate 

Estações Gastronômicas 
Obs.: As estações são montadas com bandejas na mesa e são complementares ao pacote de canapés. Por este motivo não são 
vendidas separadamente. 

Sush i 
Mini temaki, rolls, sushi de salmão, atum e peixe branco. 
Califórnia, salmão skin, 
Wasabi, gengibre, shoyo 

Acréscimo de R$ 18,00 + 10% 
por pax 

Sashimi 
Salmão, atum e peixe branco, polvo. 
Wasabi, gengibre, shoyo 

Acréscimo de R$ 22,00 + 10% 
por pax 

Sushi + Sashirni Acréscimo de R$ 38,00 + 10% 
por pax 

Queijos, Frios e Antipastos 
Gorgonzola, brie, ti lsit, provolone, mozzareila 
Molho de mostarda com mel, frutas secas 
Cesta de pães e torradas 
Presunto Cru, salame Italiano, copa 
Mozzarela temperada, pepino e cebola em conserva 
Tomate seco, peperonata e caponata 
Azeite extra virgem 
Cesta de pães e torradas 

Acréscimo de R$ 25,00 + 10% 
por pax 

Show de massas 
(Um cozinheiro preparando e montando o prato na hora) 

Penne integral e Fusilli 
Pesto Genovese e pesto de rúcula 
Molho pomodoro e bechamel 
Cubos assados de abóbora, pimentão vermelho e amarelo, abobrinha e berinjela. 
Frutos do mar, cubos de frango grelhado, presunto cru, carne seca desfiada 
Tomate, champignon, orégano, manjericão, salsa e sálvra, azeite extra virgem e queijo 
parmesão. 

Acréscimo de R$ 29,00 + 10% 
por pax 

OPEN BAR EVENTOS 

Opção Descrição Duração / Valor por pessoa 

I h r 2hs 3hs 4hs 

Rua Passárgada, s /n . ItapuS . Salvador . BA | CEP: 41.620-430 | Fone: +55 (71) 2106-8500 
Cential de Reservas; 0800.703 .1866 J Reservas on-l ine: www.deville.com.br 

http://www.deville.com.br
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OPÇÃO 1 Minerais, refrigerante, suco de frutas R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 40,00 

OPÇÃO 2 Minerais, refrigerante, suco de frutas e Cerveja R$ 25,00 R$ 37,50 R$ 44,00 R$ 49,00 

OPÇÃO 3 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Caipirinha Artesãnal e Caipiroska 

R$ 33,00 R$ 50,00 R$ 58,00 R$ 65,00 

OPÇÃO 4 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco e Vinho Tinto 

R$ 36,00 R$ 54,00 R$ 63,00 R$ 70,00 

OPÇÃO 5 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja e Espumante 

R$ 36,00 R$ 54,00 R$ 63,00 R$ 70,00 

OPÇÃO 6 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Espumante 

R$ 38,00 R$ 57,00 R$ 67,00 R$ 74,00 

OPÇÃO 7 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Whisky 8 anos 

R$ 42,00 R$ 63,00 R$ 74,00 R$ 82,00 

OPÇÃO 8 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Whisky 12 anos 

R$ 49,00 R$ 74,00 R$ 86,00 R$ 96,00 

Obs.: Os valores acima deverão ser acrescidos de 10% Taxa de serviço. 

ALMOÇO PRIVATIVO NO DOMINGO - 17/05/15 

Opção Descrição Valor ESPECIAL 
por pessoa 

1 

Buffet Executivo do Chef 
Composição: 08 tipos de saladas, 01 carne, 01 ave, 01 peixe, 01 tipo de 
massa, 03 tipos de guarnições, buffet de sobremesas. 

*INCLUSO NO VALOR 02 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

R$ 57,00 

• Será acrescida a taxa de 10% pelo serviço de almoço/jantar. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ALIMENTOS E BEBIDAS] 
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• Será acrescida a taxa de 1 0 % pelos serviços e produtos de Alimentos e Bebidas; 

• O serviço de Alimentos e Bebidas será cobrado pelo número de pessoas garantidas. 5e o número de 
pessoas for maior que o garantido, será cobrada a quantidade de pessoas presentes no evento. É 
compromisso do hotel garantir como margem de segurança a produção de 10% a mais do que o número 
garantido pelo cliente; 

• Os serviços em nosso restaurante vão até às 23h. Eventos que iniciem ou ultrapassem esse horário terão 
acréscimo de 50% por hora ultrapassada, com limite de até 02 horas mediante disponibilidade, 

• Por medidas de Segurança Alimentar e Higiene, há uma tolerância de 30 minutos de atraso para o 
consumo dos produtos de alimentos e bebidas dentro da programação dos mesmos. Caso ultrapasse esse 
limite, o hotel retirará os produtos e realizará a cobrança integral do serviço. Não hesite em informar ao 
Departamento de Eventos sobre possíveis atrasos, para garantirmos assim a qualidade dos nossos 
serviços; 

• Todos os produtos e serviços, no que se refere a alimentação, serão fornecidos exclusivamente pelo Hotel. 

HOSPEDAGEM: 

Categoria Diária 
Individual 

Diária Duplo 

Luxo R$ 266,00 R$ 266,00 

Luxo Superior R$ 296,00 R$ 296,00 

• Tarifas e condições válidas somente para este período e grupo: as tarifas mencionadas acima estão 
condicionadas a confirmação de 100 apartamentos, sendo 85 Duplos e o restante será em apto single 
devido a nossa capacidade - 16 a 17/05/15; 

v 0 B 5 : Para este período temos disponibil idade no momento de 4 9 aptos duplos tw ins na 
categoria luxo e 36 aptos duplos twins sendo categoria luxo superior; O restante dos 
aptos temos disponibil idade para atender em aptos single cama casal categoria luxo. 

• Café da manhã cortesia quando servido no restaurante; 

• Acrescer 10% de Taxa de 5erviço e 5 % ISS sobre o valor das diárias; 

• Acrescer R$ 4 , 30 de Contribuição Voluntária ao Turismo/dia; 

• Não trabalhamos com aptos triplos. 

• As diárias iniciam-se e encerram-se às 12h00. 

• Saídas postergadas ou chegadas antecipadas estão sujeitas à cobrança e disponibilidade. Entradas 
antecipadas e saídas tardias serão negociados de acordo com o período, mediante disponibilidade e 
cobrança de meia diária ou diária inteira adicional; 

• Para check out após às 18h00 será cobrada 01 diária cheia adicional. Isenções de tais cobranças somente 
mediante prévia negociação jun to ao Departamento de Eventos; 

• A conta das diárias será encerrada ao alcançar o valor de R$ 3 . 5 0 0 , 0 0 ou o prazo de 07 dias. Em eventos 
com permanência superior a 07 dias, as despesas extras serão encerradas semanalmente. 

• Todas as reservas devem ser garantidas de No-Show (não comparecimento do hóspede na data de 
entrada da reserva). 

Rua Passárgada. s/n . ItapuS . Salvador . BA | CEP: 41.620-430 | Fone: +55 (71) 2106-S500 
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Salvador 

ESTACIONAMENTO: 

• Estacionamento cortesia. 

• O hotel dispõe de 2 0 0 vagas. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Todas as despesas são acrescidas de 1 0 % de taxa de serviço; 

• Despesas com diária de sala e hospedagem são acrescidas de S% de ISS; 

• Para produtos de Alimentos & Bebidas, os Cupons Fiscais são considerados documentos de comprovação 
de consumo, não sendo estes itens integrados à Nota Fiscal. 

• Caso se faça necessária a montagem da(s) sala(s) em data anterior à realização do evento, o cliente 
deverá solicitar o bloqueio mediante disponibilidade. A diária da sala será cobrada integralmente; 

• As atividades realizadas durante o período bloqueado pelo cliente ficam restritas às salas de eventos 
alugadas. A utilização de área de circulação, ou áreas comuns, não será permitida sem prévia autorização 
do Departamento de Eventos do hotel; 

• No que se refere à montagem de estruturas especiais, o cliente deverá consultar previamente o 
Departamento de Eventos, com o objetivo de se verificar a possibilidade de execução de referido serviço 
dentro do período contratado; 

• O hotel não permite a fixação de material nas paredes, seja com pregos, fita adesiva ou similares. Caso 
haja algum dano à estrutura física do hotel, será cobrado o reparo de acordo com a avaliação do 
Departamento de Manutenção da unidade. A cobrança será realizada na fatura do evento ou no momento 
do check out para os casos de pagamento direto. O reparo será de responsabilidade do hotel; 

• Materiais de decoração, divulgação e outros trazidos pelo cliente deverão ser retirados imediatamente 
após o término do evento sob responsabilidade do cliente. 

• Para a contratação de músicos e uso de equipamentos para reprodução de músicas, fica a encargo do 
cliente apresentar com 24 horas de antecedência ao Departamento de Eventos o comprovante de 
pagamentos de taxas junto ao ECAD e autorização da SUCOM, podendo ser enviado por fax para o 
número: ( 7 1 ) 2 1 0 6 - 8 5 3 9 ou e-mail : eventos.ssa@devil le.com.br 

• Caso solicitado pelo cliente, o hotel realizará a atividade de entrega de brindes nos apartamentos sem 
ônus, desde que os mesmos sejam entregues 02 dias antes da data de chegada do grupo, já organizados 
em kits. Havendo necessidade de mais de 2 (duas) entregas durante o período de hospedagem será 
cobrado R$5,00 por apartamento. Para alterações de produtos de frigobar dos apartamentos, informar ao 
hotel com a mesma antecedência. 

• O hotel recomenda e estimula que o cliente realize uma visita para conhecer e inspecionar as instalações, 
a f im de certificar a adequação do mesmo às suas necessidades. 

Rua Passárgada, s/n . hapuS . Salvador . BA J CÊP: 41.620-430 | Fone: *55 (71) 2106-8500 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

• Em eventos com permanência superior a 07 dias, as despesas extras serão encerradas semanalmente; 

• Alterações do número de participantes do evento, com variações superiores a 10%, deverão ser 
comunicadas ao Departamento de Eventos com antecedência mínima de 48 horas à data de realização do 
evento; 

• Salientamos que os valores mencionados neste orçamento se r i o honrados para o perfil solicitado. Caso o 
perfil, o número de participantes e/ou período sejam alterados, consultar o Departamento de Eventos, 
pois poderá haver alteração no valor do evento ou cancelamento do bloqueio. 

• As formas de pagamento aceitas nos Hotéis Deville são: dinheiro, cartões de crédito e débito das 
bandeiras MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPRESS e f para clientes Pessoa Jurídica cadastrados e com 
crédito aprovado, através de emissão de boletos bancários. 

• Empresas com cadastro aprovado: Faturamento 14(catorze) dias após o término do 
evento/Check-out dos hóspedes. Para agencias de viagens ó prazo de fa turamento é 
de 21 dias. 

• Para clientes não cadastrados ou sem crédito liberado, deverá ser efetuado um pagamento antecipado de 
50% do valor total do grupo, no momento da assinatura do contrato. O pagamento dos 50% restante, 
deverá ser efetuado com no mínimo 72 horas úteis de antecedência à entrada do grupo, à vista em 
espécie, cartão de crédito/débito ou transferências bancárias. Pagamentos antecipados através de DOC, 
TED ou depósito em conta corrente devem ser possíveis de validação pelo Departamento Financeiro do 
hotel com antecedência de 24 horas úteis à entrada do grupo. 

• A Rede Deville não aceita cheques como forma de pagamento. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

• Após assinado o termo de confirmação ou contrato de eventos, eventuais cancelamentos ou alterações 
poderão ser efetuados pelo contratante observados os seguintes critérios; 

Para clientes não cadastrados ou sem crédito liberado: 
- Solicitações realizadas até 60 dias antes da entrada do grupo, o valor pago antecipadamente será 

reembolsado integralmente; 
- Solicitações realizadas entre 59 e 31 dias antes da entrada do grupo, cobra-se uma multa de 

50% do valor pago antecipadamente; 
- Solicitações realizadas após 30 dias antes da entrada do grupo, cobra-se uma multa de 100% do 

valor pago antecipadamente. 

POLÍTICA DE NO SHOW 

Quando houver garantia de no show haverá cobrança de 100% dos apartamentos confirmados multiplicados pelo 
número de noites não utilizadas. Os apartamentos são mantidos bloqueados até o meio-dia do dia seguinte ao não 
comparecimento. Após esse horário, os apartamentos serão disponibilizados para venda. 

Esta proposta tem validade até o dia 2 4 / 0 4 / 1 5 ( 3 0 dias) e não garante o bloqueio de salas e 
apar tamentos. Por favor, entre em contato com o nosso Departamento de Eventos para confirmação da 
disponibilidade. 

Ficaremos honrados em reservar sua(s) sala(s) e realizar o seu evento! 
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Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Cordialmente, 

Paula Merce Furtado do Lago 
Assistente de Eventos 
Email: eventos.ssa@deville.com.br 
Fone: 71 2106 8524 
Hotel Devil le Salvador 
CNPJ 81.071.623/0006-61 

Rua Passárgada, s/n . ttapuS . Salvador . BA | CEP: 41.620-430 | Fone:+55 (71) 2106-8S00 
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Giarina Gerbasi 

Antônio Rui Pinto da Silva 

Mõniea de Paula Aragão 

Vanessa Dôria Amaral 

PAX 3 TT 

16/ma 

16/mai 

oST 
18/mai 

18/mai 

OIARIA' TOTAL Í 

R$ 534,70 

RS 534,70 

R$ 1.069,40 

R$ 1.069,40 

Tereza Cristina Almeida Ferreira 

Josenilda Alves Ferreira 

CarmellaTricolli 

Maria Célia Nery Padilha 

Jo3o Carlos Gavazza Martins 

Elisete Reis dos santos 

Maria Auxiliadora Bispo Teixeira Walmary Dias Pimentel 

Maria das Graças Trocoli Barreira de Alencar 

Éía Barbosa 

Nayana de Ameida Gonçalves Gavazza. 

16/mai 18/mai R$ 534,70 
16/ma 

RS 1.069,40 
18/mail RS 534,70 

16/mai 18/mail 
R$ 1.069,40 

_2L R$ 534,70 
16/mai 

RS 1.069,40 
13/mail RS 534,70 

16/maf 
R$ 1.069,40 

18/mail 
16/ma 18/mai 

2| R$534,70 

2 RS 534.70 
RS 1.069,40 

Rosane de Melo Assunção Berenice Carvalho Menezes 
16/mai 18/mai RS 534,70 
16/mai 

R$ 1.069,40 
18/maij RS 534,70 RS 1.069,40 Antônio Raul B. Palmeira 

André Mala de Carvalho Martins Thais Brito Menezes Maia. 
16/ma 18/mai RS 534,70 
16/mai 18/mai 

R$ 1.069,40 
R$ 534,70 RS 1.069,40 Juarez Angelin Martins CHD menor de 5 anos 16/mai 18/mail R$ 534,70 

Roberta Chaves Braga 

Paula Emanuela Nunes 

Mônlca de Paula Aragio 

Flávia Amaro da Silva Duval 

1 acompanhante 

Martha Lisiane Aguiar Cavalcante 

Cristina Ulm Ferreira Araújo 

Fernando Castro 

CHD menor de 5 anos 16/mai 18/mail RS 534,70 
16/mai 

RS 1.069,40 
18/mai RS 534,70 

16/ma 
RS 1.069,40 

18/mai RS 534,70 
16/mai 18/mai | 

RS 1.069,40 
R$ 534,70 

16/mai 18/mai 
R$ 1.069,40 

RS 534,70 

Diana Furtado Caldas Gonçalves 

Rodrigo Riccio Oliveira 

Conrado Simões Dias Gonçalves 
16/mai 18/maf RS 534,70 
16/mai 

RS 1.069,40 
18/mai | RS 534,70 R$ 1.069,40 

23 

Maria Carmem Albuquerque Novaes 

Isis Vasconceilos Guimarães 

Isis Vasconceilos Guimarães 

Diego Nunes Ferreira 
Pedro Paulo Casali Bahia 

Ana Tereza Carvalho 

Humberto Cruz Vieira Filho 

Adriana Gomes Laranjeira Pimentel 

Marta Almeida + CHD de 5 meses 16/mai 18/mai RS 534,70 
16/mai 

RS 1.069,40 
18/mail R$ 534,70 

16/mai 
tt$ 1.069,40 

17/mai RS 534,70 
17/mai 18/mai 

RS 534,70 
•1| R$534 ,70 

16/mai 
RS 534,70 

18/mai 
16/mai 18/maií 

R$ 534,70 R$ 1.069,40 
R$ S34.70 

-o 
O 

o> 

O 
m 
Õ 
pi 
-o 70 O 

Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde 

Rafson Saraiva Xrmenes 

Larissa Guanaes Mineiro de Macedo 

Laise de Carvalho Leite 

Valéria Teixeira 

Serge Normando Rehem 

Dcero Augusto Maltez Lima 

16/mai 18/mai RS 534,70 
16/mai 

R$ 1.069,40 
18/mail RS 534,70 

16/mai 18/mail 
RS 1.069,40 

RS 534,70 
16/mai 

RS 1.069,40 
18/mai RS 534,70 RS 1.069,40 



30 Fabioia Margherfta Pacheco Meneses Georzevaldo Uma 16/maf 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

31 Vlrdálio de Senna Neto Marcos Fonseca M ^ ^ 16/mal 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

32 Ariana de Souza Silva Damela Maria Marques Azevedo 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

33 Soraia Ramos Uma Firmiane Venândo Carmo Souza 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
34 Mareus VInicius Lopes de Almeida Sra- Gracielle Almeida 16/mai 18/mai 2 R$ S34,70 RS 1.069,40 
35 Paula Pereira de Almeida Gustavo Vilasboas 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

36 Clériston Cavalcante de Macedo 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

37 Milca Naate Andrade Araújo Raissa Araújo 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

38 Laura Fabíola Amaral Fagury Janaina Canário Ferreira 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

39 Juliana Rodomiians Grazlela Ogione Pereira Rocha 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 R$ 1.069,40 

40 Erfco Novais Penna Denise Vieira Savai 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

41 Paulo Eduardo Chiefi Aagaard 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

42 Cristina Ulm Ferreira Araújo Josué Santana Araújo 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

43 Alda Léia Suzart Oliveira Aurimílson Batista Netto 16/mai 18/mai 2 RS 534 ,70 RS 1.069,40 
44 Bruno Moura de Castro Diogo da Mota Santos 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

45 Robson Freitas de Moura ir. Suellen Paixão Lordelo Bury de Moura 16/mai 18/mai 2 RS S34.70 RS 1.069,40 

46 Daniel Soeiro Freitas Rodolfo Nascimento 16/mai 18/mai 2 R$ S34,70 R$ 1.069,40 

47 José Manoel Bloise Falcon José Correia de Aguiar 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
48 Ricardo Coelho Nery da Fonseca 16/mal 18/mai 2 RS S 34,70 RS 1.069,40 

49 Xênia Mercedes Leite Araújo Cristiana Maria Falcão Matas Brito 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

50 Paloma Pina Rebouças Ayres Tiago Leal Ayres 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

51 Gilmar Bittencourt Santos 5ilva Jose Jorge Lima 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1 .069 ,40 

52 Adriana Gomes Laranjeira Pimentel Bernardo Fernandes Vieira 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 
53 Hélio Soares Júnior Luiz Carlos de Assis Júnior 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
54 José Brito Miranda de Souza Rogério Cezimbra de Pinho Filho 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1 .069 ,40 

55 Joseline Maria Mota Barreto Tatiane Chagas Alves Marta de Oliveira Torres 16/mai 18/mai 2 RS 534.70 R$ 1.069,40 

56 Ramon Rondinelly Pereira Outra Taíse Lopes de Moura Silva Outra 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

57 Danieile Fonseca Costa Tâmara Cibele Nascimento de Castro 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

58 Célia Padilha Helia M3 Amorim Santos Barbosa 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

59 Berta Modesto Fernandes Magnavita Yana de Araújo Melo 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

60 Fabiana Almeida Miranda Donila Ribeiro Gomalez de Sá Fonseca 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

61 Walter Nunes Fonseca Júnior Emerson Halsey Soares 16/mai 18/mai "2 RS 534,70 RS 1.069,40 
62 Analeide Leite de Oliveira Accioly Paulo Roberto Santana Accioly CHD menor de 5 anos 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

63 Silvana Abreu Sampaio Marcelo Amaral de Mattos 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

64 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 R$ 1.069,40 

65 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
66 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1069,40 
67 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 
68 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
69 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 



70 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

71 NO SHOW * A . 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

72 NO SHOW w 16/mai 18/mai 2 8$ 534,70 RS 1.069,40 

73 NO SHOW 16/mal 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

74 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 R$ 1.069,40 

75 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1069,40 
76 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ S 34,70 RS 1.069,40 

77 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

78 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.059,40 

79 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 
80 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

81 NO SHOW 16/maí 18/mai 2 R$ S34,70 RS 1-069,40 

82 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

83 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

84 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

85 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 

86 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

87 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
88 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

89 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

90 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

91 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

92 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

93 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 R$ 1.069,40 

94 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 
95 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

96 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 R$ 1.069,40 

97 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

98 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 R$ 1.069,40 

99 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 RS 534,70 RS 1.069,40 

100 NO SHOW 16/mai 18/mai 2 R$ 534,70 RS 1.069,40 
Total de Diárias 200 R$534,70 R$ 106.940,00 

4 * Valor recebido diretamente pelos acompanhantes e Defensores que quiseram ficar sozinhos R$ 6.718,00 
_ r .'.. Valortotalfinal R$ 100.222,00 

Rua Frederico Simões, sala 1414, Empresaria? Orlando Gomes, Caminho das Árvores 
CEP: 41.820-774 / Salvador - Bahia - Brasil 

TeL: 3014-5900 eventos@sapotti.com.br/ www.sapotti.com.br 
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End.: R. Frederico Simões, n° 153; Edf. Emp. Orlando Gomes, SL 1413 

Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comcrciaf@sapotti.com.br / eventos@sar>o tti.com.br 

Site: www.sapottiLcom.br 

De: Comercial - Sapotti [mailto:comerciaJ@sapotti.com.br] 
Enviada em* quarta-feira, 29 de abril de 2015 11:28 
Para: 'ana.barbara@defensoria.ba.gov br'; 'iuliana.rodomiians@defensoria.ba.gov.br'; 
'Giseic Cri3liaiw Bezerra Alves' 
Cc; 'Atendimento - Sapotti' 
Assunto: Bloqueio DPE - Semana do Defensor»Hotel Sol Stella Maris 
Prioridade: Alta 

SAPOTTI 
EVENTOS 

Prezadas, 

Bom dia! 

Conforme solicitado em reunião, confirmamos o bloquei do Grupo da DPE conforme 

segue abaixo: 

Grupo; DPE - Semana do Defensor 

Check in; 16/05/2015 -apartirdas 14h00 

Check out: 18/05/2015 - até 12hOO 

mailto:comcrciaf@sapotti.com.br
http://www.sapottiLcom.br
mailto:comerciaJ@sapotti.com.br
mailto:ana.barbara@defensoria.ba.gov


QtddeUH: 100 DBL 

Tipo dc Pensão: MAP sendo que. o jantar do dia 16/05 será transferido para o almoço 
do dia 18/05 

Composição do MAP: Bufifet completo com entrada, prato principal, proteínas, 
sobremesa e 01 bebida não alcoólica por pessoa 

Salão: Cortesia de sala para 150 pessoas nos dias 16 e 17/05 

Quadra de Futebol: Foi solicitado reserva da Quadra dc Futebol para o dia 17/05 das 
09h00 às 1 l hOO porém, o hotel informou que como não pode reservar o espaço estará 
criando uma programação especial para os demais hóspedes na tentativa de desviá-los 
desta área dc lazer 

Nosso prazo para assinatura do contrato com o Hotel é até amanhã, dia 30/04, e 
precisamos saber qual a quantidade que será granlida lembrando que, a garantia é 
Irrevogável de No Show para todo o período incluindo todos os serviços. 

Ficamos aguardando retomo com brevidade. 

Thaí^pra Alves 

Departamento Comercial 

Sapotti Organização de Eventos 

Tel./Fax: (71)3014 5900 

CcL (71) 8191 8191 / 8837 2(102 / 9302 2455 

End.: R. Frederico Simões, n° 153, Edf. Emp. Orlando Gomes, SI. 1413 

Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comercial (o) sapotti.com.br / eventos@sapotti.com.br 

Site: www.sapottí.com.br 

Atenciosamente. 

mailto:eventos@sapotti.com.br
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Defensoria Pública 

BAHIA 
Instituição essencial à JUSCICÒ 

TCE'GÊPP»0 

5 8 1 

SO 0012 A - SAPOTTI - Hospedagem para defensores públicos 
Data -06/05/2015 

Solicito providências para reserva de hospedagem para os dias 16 e 17 de maio do corrente ano, no 
Gran Hotel Stella Maris, para os defensores públicos que participarão das atividades pertinentes à 
Semana da Defensoria 2015. 

Vanda Amorim - DRT/PE1339 
Coordenadora de Comunicação Sociai Ã Cerimonial 

3117-9086/99414495 
71-9159-5715 {TlM-WhatsApp} 
e-mail aftemativo: vandaamorim@qmail.oom 

mailto:vandaamorim@qmail.oom
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D e f e n s o r i a P ú b l i c a 
B A H Í A 

PG. 
Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.no.yuv.or> 

Fwd: Grupo Defensoria 16 a 18/05 - Acordos da Reunião de 06/04/2015 
Ana Barbara dos Santos Rocha <ana.barbara@defensona.ba.gov.br> 
Para: Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

PSC. 

7 de abril de 2015 10:23 

t t 
PúbliCfi 
BAHÍA 

é Wy 

Ana Bárbara Rodia 

Assessoria Cerimonial Eventos 

Defensoria Pública Bahia 

Phone: +55 (71) 3117-9090 / 9091 

Mobüe: +55 (71)9925.7113 

WebsHe: www.defensoria.ba.gov.br 
Address: Av. Ulisses Guimarães, n" 3386, Edf. Muíticab Empresarial, Sussuarana-CEP: 41.219-400 Saivador-SA. 

Mensagem encaminhada — 
De: Comercial - Sapotti <comercial@sapot1i.com.br> 
Data: 7 de abril de 2015 09:54 
Assunto: Grupo Defensoria 16 a 18/05 - Acordos da Reunião de 06/04/2015 
Para: Ana Barbara dos Santos Rocha <ana.barbara@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: eventos@sapotti.com.br 

SAPOTTI 
EVENTOS 

Oi Bárbara, 

Bom dia! 

https:/*n9it.goo0e.eom/mail/u^ 1/2 
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3CK»f2015 E-mall de Webmaíl da Defensoria Pútíica do Estado da Bahia - Fwd: Grupo Defensoria 16 a 18/05 - Acordos da ReuniSo de 0&04/2015 

Conforme acordado ontem em reunião, gostaríamos de registrar tudo que ficou definido e o retomo do hotel 
com relação a alguns pontos: 

PG. 583 

1. Período da Hospedagem por conta da DPE: 16 a 18/05/2015 

2. Check in: 14h00 

3. Check out: 12h00 

4. Tipo de UH Paga pela DPE: DBL 

5. Qtd de UH's bloqueadas no hotel: 120 

6. Dead line para envio da Listagem dos hóspedes: 15/04/2015 

7. Alimentação: Diárias com meia pensão sendo que a pensão do dia 16/05 será tranferida para o Almoço 
do dia 18/05 e a refeição do dia 17/05 será definida posteriormente por vocês se será Almoço ou Jantar 

8. Diária extra: Hospedagem de 18 a 19/05/2015 é por conta da cada Defensor 

9. No Show: foi definido em reunião que seria garantido o No Show da 1ô diária porém, o hotel não abre 
mão da política de cobrança de No Show para todo o período da hospedagem. Sendo assim a garantia de No 
Show passa a ser para todo o período 

Fico aguardando confirmação de recebimento deste e-mail e De Acordo para as informações passadas. 

Grande Abraço! 

Atenciosamente, 

ThaíviütR AWss 

Departamento Comercial 

Sapotti Organização de Eventos 

TelVFax: (71)3014 5900 

Cel.: (71) 8191 8191 / 8837 2002 / 9302 2455 

End.: R. Frederico Simões, n° 153, Edf. Emp. Orlando Gomes. SI. 1413 

Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comercial@sapotti.com.br / eventos@sapotti.com.br 

Site: www.sapotti.com.br 

https://mal.googe.com/ai ai 

mailto:comercial@sapotti.com.br
mailto:eventos@sapotti.com.br
http://www.sapotti.com.br
https://mal.googe.com/ai


30/09/2015 E-mail de Wefamail da Defensoria Pública do EstadodaB^ia-ENC; Bloqueio DPE- Semana <to Defensor - Hotel Sol Stell' 

I r 
PG. 584 

Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.yov.Dr> 
D e f e n s o r i a Públ ica 

B A H I A 

ENC: Bloqueio DPE - Semana do Defensor - Hotel Sol Stella Maris 
Comercial - Sapotti <comercial@sapotti.com.br> 29 de abril de 2015 16:47 
Para: vanda,amorim@defensoria.ba.gov.br 
Cc: Ana Barbara dos Santos Rocha <ana.barbara@defensoria.ba.gov,br>, Gisele Cristiane Bezerra Alves 
<gisefe@defensoria.ba.gov.br>, juliana.rodomilans@defensoria.ba.gov.br, Atendimento - Sapotti 
<atendimento@sapotti.com.br> 

SAPOTTI 
EVENTOS 

^ Olá Vanda, 

Boa tarde! 

Segue abaixo e-mail enviado mais cedo para a Defensoria confirmando o bloqueio dos apartamentos e os 
demais serviços do grupo para que seja informado qual a quantidade final de apartamentos que serão 
realmente garantidos com o hotel pois nosso prazo para assinatura do contrato é até amanhã. 

Aproveito a oportunidade para saber a respeito da refeição dos hóspedes do dia 16/05 que havia sido 
transferida para o almoço do dia 18/05 se irá permanecer neste formato ou se será utilizada no dia 17/05 
como parte da Feijoada como foi pontuado pela ADEP. 

Aguardo retomo com máxima urgência pois a não assinatura do contrato amanhã poderá acarretar na perda 
do bloqueio. 

Atenciosamente, 

httpsiy/mail.goo^e.com/mail/iVÍ^ 1/3 
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T/)aínHrfí AlV£S -r-nDi 

1 Cf.' ' K' 

p;-:. fibS 

Departamento Comerciai 

Sapotti Organização de Eventos 

Tel./Fax: {71)3014 5900 

Cel.: (71) 8191 8191 / 8837 2002 / 9302 2455 

End.: R Frederico Simões, n° 153, Edf. Emp. Orlando Gomes, SI. 1413 

Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comercial@sapotti.com.br i eventos@sapottixom.br 

Site: www.sapotti.com.br 

De: Comercial - Sapotti [maiito:comerciat@sapotti.com.br) 
Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2015 11:28 
Para: 'ana.barbara@defensoria.ba.gov.br'; 'juliana,rodomilans@defensoria.ba.gov.br'; 'Gisele Cristiane 
Bezerra Alves' 
Cc: 'Atendimento - Sapotti' 
Assunto: Bloqueio DPE - Semana do Defensor - Hotel Sol Stella Maris 
Prioridade: Alta 

SAPOTTI 
E V H N T O S 

Prezadas, 

Bom dia! 

Conforme solicitado em reunião, confirmamos o bloquei do Grupo da DPE conforme segue abaixo: 

httpsi/Zmail.googl&CGm/mail/iifO^ 2/3 
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30/09/2015 

Grupo: DPE - Semana do Defensor 

Check in: 16/05/2015 - a partir das 14h00 

Check out: 18/05/2015 - até 12h00 

Qtd de UH: 100 DBL 

Tipo de Pensão: MAP sendo que, o jantar do dia 16/05 será transferido para o almoço do dia 18/05 

Composição do MAP: Buffet completo com entrada, prato principal, proteínas, sobremesa e 01 bebida não 
alcoólica por pessoa 

Salão: Cortesia de sala para 150 pessoas nos dias 16 e 17/05 

Quadra de Futebol: Foi solicitado reserva da Quadra de Futebol para o dia 17/05 das 09h00 ás 11h00 
porém, o hotel informou que como não pode reservar o espaço estará criando uma programação especial 
para os demais hóspedes na tentativa de desviá-tos desta área de lazer 

•
Nosso prazo para assinatura do contrato com o Hotel é até amanhã, dia 30/04, e precisamos saber qual a 
quantidade que será grantida lembrando que, a garantia é Irrevogável de No Show para todo o período 
incluindo todos os serviços. 

Ficamos aguardando retomo com brevidade. 

Atenciosamente, 

rhaíviaw. Alves 

^ ^ Departamento Comercia! 

Sapotti Organização de Eventos 

Tel./Fax: (71)3014 5900 

Cel.: (71) 8191 8191 / 8837 2002 I 9302 2455 

End.: R. Frederico Simões, n° 153, Edf. Emp. Orlando Gomes, SI. 1413 

Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comercial@sapotti.com.br / eventos@sapotti.com.br 

Site: www.sapotti.com.br 

ftttpsi/mail.goo^&com/maH/u^ 3/3 
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30/09/2015 E-mail de Webmal da Defensoria POttica do Estado da Bahia - Valor das Diárias dos casos Excepcionais 

587 

Ir Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 
D e f e n s o r i a P ú b l i c a 

B A H I A 

Valor das Diárias dos casos Excepcionais 
Comercial - Sapotti <comercial@sapotti.com.br> 5 de maio de 2015 10:42 
Para: "Juliana Rodamilans P. Lopes Silva" <ju1iana.rodamilans@defensoria.ba.gov.br>, 
vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br 
Cc: eventos@sapotti.com.br . / W g N 

SAPOTTI 
EVENTOS 

Prezadas, 

^ Bom dia! 

Conforme contato por telefone, segue abaixo os valores que deverão ser cobrado dos Defensores nos casos 
excepcionais: 

Defensor que queira ficar em apt. SGL: R$ 126,00 por dia já incluindo todas as taxas e impostos 

Acompanhante do Defensor R$ 189,00 por dia por pessoa já incluindo todas as taxas e impostos 

Qualquer dúvida ou solicitação adicional, favor entrar em contato. 

Atenciosamente, 

htips://mail ,googie.com/mrilÀi/artoi=2^ 14d2450ddb705d70&. . 1/2 
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Departamento Comercia! 

Sapotti Organização de Eventos 

Tel./Fax: (71) 3014 5900 

Ce!.: (71) 8191 8191 I 8837 2002 / 9302 2455 

End.: R. Frederico Simões, n° 153, Edf. Emp. Orlando Gomes, SI. 1413 

Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41820-774 

E-mail: comercial@sapotti.com.br / eventos@sapotti.com.br 

Site: www.sapotti.com.br 

https-J/maíl.goagle.com/mal̂  rias&q£=true&$ôarcb=query&msg= 14d2450ddb705d70&. 2/2 
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DEFENSORIA PÜBÜCA 
«ÃHM 

SÍ:*!K& 0 JiMÇB 

CONTRATO N° 45/2013, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA SÓE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Instituição permanente essencial à função 
jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa assegurada através da Emenda 
Constitucional Estadual n° 11, de 28 de junho de 2005, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada à 
Avenida Manoel Dias da Silva, n°. 831, Edf0. João Batista, Prtuba, Salvador-BA, CEP: 41.900-390, 
representada pela Defensora Pública Geral, VTTÒR1A BELTRÃO BANDEIRA, brasileira, casada, 
inscrita no CPF sob o n° 165.265.035-00 portadora do documento de identidade n° 00882877-69 
emitido pela SSP/BA doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SOE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME, CNPJ 12.477.2B8J0001-79 representada pela Sra. 
Mercejane Casaes Pimentel, brasileira, casada, turismóloga, portadora do RG 03262273-26 
SSP/BA, inscrito sob o CPF. N.° 457.694.005-87, residente e domiciliado à Rua Doutor José 
Peroba, n° 304, apto 602, Stiep - Salvador/BA, CEP: 41.770-235, denominado simplesmente 
CONTRATADA, adjudicatária vencedora do Pregão Eletrônico n° 12/2013, Processo 
Administrativo n°1224130027066, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual 
n° 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM 
COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA 
BAHIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, de acordo com as especificações e obrigações 
constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na 
Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 
§1° A CONTRATADA ficará obrigada a acertar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor iniciai atualizado do contrato, na forma 
dos §1° e 2o do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

A»s supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resufcado de acordo entoe os 
contratantes. 
§3° É vedada a subcontrataçâo parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido 
por aquela com terceiros. (SUBCONTRATAÇÂO) 
§4° Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o 
prazo da sua Vigência, devendo ser execirtados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos 
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo 
controle. (SERVJÇOS) 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, 
admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos arts. 141 e 142 da Lei Estadual 9.433/05. 
Parágrafo único. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo 
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.^ 



TCE/GEPRO 

DEFENSORIA PÚBLICA 
MWJI 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
O CONTRATANTE pagará á CONTRATADA o preço de abaixo especificado: 

Serviços Preço unitário 
Apartamento individual (diária) com café, almoço 
e/ou jantar por pessoa. 

R$ 189,00 

Apartamento duplo (diária) com café, almoço e/ou 
jantar por pessoa. 

R$ 252,00 

Apartamento triplo (diária) com café, almoço e/ou 
jantar por pessoa. 

R$ 260,00 

§1° - Estima-se para o contrato o valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
§2°. Para fins de pagamento, o valor será o resultante do somatório diárias e/ou refeições 
efetivamente consumidas, na forma pactuada. 
§3° Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
reíacíonem com o fiei cumprimento peía CONTRATADA das obrigações. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas paca a pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Qotaçãa 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETOtATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

05.50.101 100 03.122.504.2000 3.3.90.39 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
Em consonância com o §5° do art. 6o, combinado com a letra "a" do inc. XI do art. 79 da Lei 
9.433/05, os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária 
ou crédito em conta corrente, no prazo rrão superior a 08 (oito) dias, contados da data de 
verificação do adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. 
§1° As situações a que alude o art. 228-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
Estadual n° 6.284/97v suieitar-se-ão. nas hipóteses previstas, á emissão de nota fiscal eletrônica. 
§2° Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da CONTRATADA. 
§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 
§4° O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos 

execução dos serviços ocorridos. no mês, com base i\o valoç do preço v\gev\te. 
§5° As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO 
E REVISÃO 
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de 
apresentação tia proposto, após o que a concessão Pe Teajustemerfto, será íefta meóiarfte a 
aplicação do INPC/IBGE. 
Parágrafo Único - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visari 
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recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração 
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela 
perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar 
pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no 
local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 
b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou 
recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE; 
c) manier, sob sua excJusíva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos 
para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato; 
d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao 
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
e) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços; 
f) atender com presteza as redamações sobre a qualidade dos serviços executados, 
providenciando sua imediata correção, sem Ônus para o CONTRATANTE; 
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, 
disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras 
de cortesia no local onde serão executados os serviços; 
h) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for 
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto 
deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 
i) arcar .com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliaces que esteiam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir a equivalente a todos os 
danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto 
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessários à execução tios serviços; 
I) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como 
observar e respeitar as Legislações Federal Estadual e Municipal relativas aos serviços 
prestados; 
m) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-
se a: 
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro 
de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 
b) realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial no prazo 
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CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO 
Empreitada por preço ( x ) unitário 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma 
do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, 
da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na 
execução do contrato. 
§1°. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 
manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito pela 
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 
§2° O recebimento definitivo de obras, compras, ou serviços, cujo vaJor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 03 (três) membros. 
§3° Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante 
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos ao art. 165 da Lei Estadual 
9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado 
na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução, 
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
íí - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, aíé o trigésimo tíia de atraso, sobre o vaíor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
§1°. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na feL 
§2°. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando 
exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada )utitàa\imeríte. Acaso nãoterha stáo exrgWta gaTanUVa, à Adrniflró&toação se reserva o drrefto 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
§3°. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas na Lei Estadual n° 9.433/05. 
§1°. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos 
casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05, 
§2°. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual n° 
9.433/05, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2o do art. 168 do mesmo diploma.//^ 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e 
seus anexos e na proposta do Ivcftante vencedor, apresentada na referida fccftação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ~ GARANTIA 
Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da 
assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do 
contrato em favor do CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1° 
do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta tor utilizada para 
cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato. 
§2° Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o vaior da garantia. 
§3° Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar 
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. 

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador/BA,3 J de julho de 2013. 

Defensora Pública Geral 
LOCATÁRIO 

SOE Organizaçãò de Eventos LTDA ME 
LQCADQR 
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« AM0*Í,'VÍ.N :< HJ) Executivo 
S • Í. HiS.VTr.V-
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EDITAI Oê CITAÇÃO 
0 Presidente da Corrüssío Pr-ocoesarite loca l dusig-^dn pel» Poiteim r>* 029*13. cio rto • 
vei»no tie do Dirolor Cerni üa SiiperlnieinJirc^a dos l>Br,porlo» do CMndo da Bahia ' 
DESfJ pubícods no DíírJo Oficial do Í4lSíJo nH 2 i 073 o 21 07d.de 23 e 24 do tovertirode 2*. •' 
nn uno de sue» atribuições e lendo ern o dispf^io n<i art. 1B5. inciso IV. Lei Estea 
!>' 9 CITA. pelo pfO&Nlle Uliilttl. a «ntpr*W NTK ENGfNHARIÍ. LTDA.. CNPJ 

l 3 655,319/0001-05. í» fa .n»p iazo de 0£ícsncoí<í)8sfóeís. contidos o peiluoo pubüwwt> - - • 
tu. e o m p a » SupertntendOrvSa do» Desportos d p Ei lodod» Bíhia SUDHSB, ccrn 
1 Rw> dos CebDirt. 18 irsíbiil, Salvador, Ba, CEP 41 730-060. * 6jn t » apresentar cJeleaa esc i 
«o preceito ínlrmnislr/üitxi et' 1602130020056 a que respondi, sob peno dr. reveis. ln't«-
ainda que o reí fk io prnceMo «ncontm-sç n díaposlçlo da ernpre;-& os «tin d* c©;ri>ssilo rs 
cetconlf na ÍX5£(E.pata consulta oti «wicitaçâo de copia, vednuu a ronliziiçbo rt« cerga 
Salvador, OS de agosto de 20)3. 

Sírvuto Lulx de CKrvcli* Campos 
Presidem a da Conmtilt i ProcesMtfE Local 

Termo de Aulonzaçâo de Uso Gratuito « ' S I ^ I S 
PVoafxsofV 160213002 HS52. Partas: SUOESB • SypeHntendíms» rioí Dsepoiios do Eslnou ua 
Bania e * Fundaçio Utilvefetóia» de BrosWia rCESPE/UtiS; Ofcjoto' Uso do Estádio Robcüo 
Santos com a finalidade dc realização do Teste de Aptidão FísJca. Cerecurw Fúlr i !» para ínfl»^ 
>o oa» Carreiras de Delegado do Polida, gscriv&sdr Pjijcm fiives:í$«tfor ds Poltcm SAt iS^O' 
9 A), subjudíce. rvo dlo H de agosto ds 2013 Da Io OOTaríCI 3 Attinaluruv RartnuíWO Mor-^o 
Tfcvare» da SiVa. Diretor doial <ia S00ES6 o Maria de f Mima Bonlo Carva^O. CES^&tl fJr, 

SECRETARIA DE TURISMO 
Portaria n» Q40 de 06 de Agctío 2013 
O SECRETARIO DE TURISMO OO ESTADO DA ÔAH1A no »<W da» mas BtfiSutçííS íegawe 
oom viua> ao atendimento ÒÍ rwcmidocio tíe serviço ierripô rio e Mcopclonai para «mirai 
çâo òí picscaf. p«tempo dotermaiads, pm Reçrae Espetai d; Drrorlo AdministraiWO - REÜA 
ob*en-»ntio o dispoftto rio b t m o !X. do art 37. ds Con.-iMuíçâo f cu«th(. nu toima pnc.isía tias 
ou» 55? a ?S5da Loi n* 60T7. de 26 09 IÍ194. * ofic?aç6es Inliotiiizidas pela L<-i n» 7 99?. w 
?8 12 2001. ftgiíarKMts.ia pote OeCffltc €siadn»i nf n.5TI, de 03.05.7009, de * iam as 
knUruçóeR NarmiilK,T»s nS ÜÜ9. te OO.Ift 2008 í 0 M . 3.1,13"0)1. RESOLVC' 
Ari r • Tomer pOOfltw o PísiiIuicIq Tintil ot> P w f » ? SeWtvo Simçflfsatfo CdKel 00<t"2C' 
ic lací jMmlo osíaMli«»;nsi>0' ordífn J«c?06eín!« a a r o » fíiai e c íass l to f íe 
Ail T - HOÍUDIojiii C roíj. lado <ir»! rio Pfoci&so Sri^twe Ss i id i r ^do . para cwttiaíaçôo 
Kunçôe» TKmrxsrArtas rt« icirnoo de Ni>ei - Área» d* Alyjçlo em Acmtnre;fíHí3« ívó-
d^o lOí le ; uns ms (Coí^go 701) ccníorme çUsalsíçâo ípat dss c«ndldílo!{ iBwaclos : pLiisà-
cada no s*l'0 i.v».-<, ti).ttu.i<) La gcyíb:. a pariu <f* 0?íD&i2013. 
Art 3 ' - EKa Pwurifl «nua em vigo< nu dota de svra publicação 
GABINETE DO SECRETÁRIO, cm 06 d« Asosts dc 30". 3 
DOMINGOS LEOMÇUI.I NETfO 
Secretário ú« Turr«no 

DECISÃO DA COM1SSÀO ESPECIAL PARA AMAUSE E JULGAMENTO • RE DA - EDITAL 
IXM/2013- EMK/06^2013. 
Julçarnsn^ dou r t tu rEM Interposto* em tefr^M KibH, do ííoct&iai t«i«tno ilmfáficârtí ítais 
piDvtir^rno da ftinçio tampoiíria da Secetlarta w Tirtemi dc Csiaao da &Bhra - SETU« - Ectrjf 
004)2013 

RECURSOS IMPROCEDENTES 
CMiyu ds ln»içio' 101 Cotpo" Ttcmco do Nirel Superior 
Área de Atuação. Admintstíaçào 
Ju^ainot ifny^de nto com busò na drepostet*» Cspísaisjv. íj. 
f IIOWI * ^ | 

"[ThWNtsv ~ " j 

DEFENSORIA PUBLICA 

-ru^ani^i» 
[íyiui 
«*»»« 8*6» 6»a« 

RECURSOS IMPROCEDENTES, 
Cidiflo de ln«wlçío: 201 Ceiso: Tícnico il« N'iv«l Supenn? 
Am» de Attjaçíio: Turismo 
Julgannog improcadento com hage no dîpogo no Capituto VI. i;eo*3e A, áo Eatpl004r2013 

&3t»?£>(» ti-
| WeN<t CTfnt et 

AVISO DE LICITADO • PRSG40 El.ETRÔNfCO t f IS.^OID 
PE T ^ Objeto. AQUISIÇÃO OE TONSfí PARA tMPF^SSORAS. confo^rrie ESPECIF ' 
CAÇÕES. QUAUlITATlVOSe con«liç*e»delinida» n» S í ç á o õ O O EDITAL. 
Ddtt (tejíüeiUriD cJ«8 Proocsíns 20ÍW2013 iis tOOC 
Os tníereaoBtlo& podDrSo CÍM-I o W W e seus Anexos COPEI/ OPE. no hwèfio d»> 
08 30 ns rsiAt. Wanoet Dia-sda Silva, e" 831. Pmíba Setvader • BA ou peta «we.mti m 
enStrfçnww/.cerHpiatfwi.bâÇÍV tó tn^rmaçôes/tscÍ3ICCÜ^>;I:QS. rravé».ao le). 3U&-X2 ' 
E-ÍIIOII. lourtndo^doíiíísofio.oo tw. SaVsdof. WW>6»I0«3 LavHindo Ortto Maio». Prefloeiín. 

AVISO OEUCITAÇAO- PREGÃO ELETRÔNICO N' 19OT13 
PE r>° I8?30I3 - Oí^ete; COf-íTRATAÇAO DE SERVIÇOS [>£ PINTURA OE IMÓVEL COM FO 
NECIKENTO Dã MATERIAL, W4 3 ' REGIONAL OA DEFENSORIA PÚBLICA 0 0 EStA.ÜO. Si 
TUAOO NO NUÍJICÍPIO OE OMEUS-SA. COfíFORME ESPECIFICAÇÕES, QUAMTjTATíVOi 
E CONDIÇÕES CONSTANTES NA SEçAO B - 0 0 EDITAL.' 
Dst* a« Abíf lüis d i £ Pfüposlaí. 20flW.'20!3 ás 1439. 
Os in|pree«a<ia» poderão ooícr o Ed<tal e « y j Anexos ru sala do COPE 17 OPE. no hoiflite Oflv-
00:30 1500, no Av. Manoel Otas da S)lvi, n* 83t, Prtiiba. Sahfaanr - BA ou p«la (níeüiel nc 
«ndoreço yjw./coittoraswí.&a gov bf tnto:mapôüs'e6ct3feo)nen*os, tirè*t« ao tel: 311 
E-íjwII. tjiirtMtíogdoffetwotB tf l flOv.bí. SjVndoi. OSjOSíSOiS. LBWmío Grilo Mato» Pregoclro. 

RESUMO 0 0 CONTRATO N* 25Í2013 
PROCESSO N*. 122=1300321 Í3. CONTRATANTE; Dtlensarwi PüWlca <Ja Esiado d» BaKú 
- CONTRATADA: Ençrasa Baians JomaüWTO S/A. OBJÊTO Contlfiirl ot^elo flo píe»rw? 
contrato « pregação rle scrvtçôs de 02 assiti»iuif«$ do Joroet Cofrelo d l 6«N« a «tirem 
OrtTOgua» ria Ê $ 0 E P <Ssoo)a Suporic; da De'ens»rt» PúbBç») « na ASCOM (AtsewoíUi o* 
Comunicação) de A cm do com ÜG ccndtctas pievsfüs no oontiitó na («opesta do preçoí apic-
MOtDtia peta CONTRATADA VALOR TOTAL. RJ 63S.0O (v iswrKos e trktío « H t t («9«t PRA-
ZO. trcaea cor^tadov a pari* do d » 30 de agosio de 2Q13 REGIME OE EXECUÇÃO 
empresada por pfeca flkj&s! fORMA DE PAGAWEHTO: Mfd efetuado pota COMTRATANTF. 
através da ordetD larjcá ria para codü sorren!» de banco e açínda Uiíormeda pota CONTRA 
TA DA. rss praío í » OE { r i o ) ifias tóet* DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. Unld*do OiçmtimaArl* 
05.50 101 8 Ü5.50.60*. Aifvfdadc- 03 123.604 200Ü e 03.092.167" 4 4 » eiom«nto ííf Ootpesjt 
3.390.38. Foni* ds Reíií^C 100 Oau da ar»ha!ur«: 00 de ajosío de 2013. 

RESUMO OO CONTRATO N' 13 
PROCESSO 122^.'!0D37Í»3Í. MOOALIOAüE DT l.tOTAÇÀò Ph 1A70I3 CONTRATANTE. 
Defensoria Púbtiei do Eftiado ía a » h í o . CONTRATADA' Oiagrama Tecnulom Lida • ME O&JE-
TO: Aquisiçàs de 20 i idttZPtiloí^ oc*miwt »\<s. oon^inie espeanoaçéea « oono)çú«6 deJinidai. 
na Seçdo 6 - Oiípoiiçíits anatas ao Edital do °iegâo Elenii-wo n* M r 30 l 3. qu« 
Í22 parte tníearante do preserve «rtüaia. VALOR GLOBAL ES IS5SSO.OQ (centc o ottonla c 
dnío ml; oj io»ntos « novema reata), VIGÊNCIA: 03 (Ir-ís) a TOS. n conta< da data da asnnjlur* 
do Conhotó. COTAÇÃO ORÇAMEHTÁR IA ; Urudada Gaatoia- OSSO lOt Fort». 100 - Projeto' 
AtMdíd&: 03123.1677163 - E k w n i o dt 0 * s p ê « : 4.4.90.52. REGIME OE EXECUCAO: O 
objeto desle ooritríSo stré fírfneotóo do uma só v e t o u vertftcaçío de material objeto do (weaerte 
oomraAo. para os ftni d» (Çcebinitrío definitivo, deveró ocoirer no prazo ircimrno de W {emeo) 
dasíítote da provloírio. f ORMA OE PAGAMENTO: O pagamento s t ; i elíwsSo k 
(OTW de 05 (ohc; vtçt$. atfavésde cridl io cm conta cortenfte. OA7A OAASSJKATURA; 00 
de aeostode 7013 

RESUMO DO CONTRATO N* <5/2013 
PROCES&O: 122413-3027(»S MODALIDADE LICITAÇÃO: Prejãa Etetrôn»» n" 12-7013 CON-
TRATANTE Detetwotía PvbOca do Estado d» B*HÍ*; COMTRATAOO. SOE OTJB^/ÍIÇÍP de 
Evento» LTDA ME OBJETO a p te t lo f io de serviços EVEtíTUAIS DE HOSPEDAGEM COM 
FORtíECfMEWO D£ REFEIÇÕES PARA A DEFENSORIA PÜBLICAOO ESTADO DA 8AH1A. 
NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, de acordo com as eapscincaçieo o obripripôe» eonstanlM dc 
mstrun«nto Coriv««Kóilo. aten os corutiçtou ptovrtla» nauc contrato e no Proposta á t Preços 
ap»«Mr.tada p i la COfJTRATADA. VALOR ANUAL: RS TOO.OKi.OO (duienioa mtl wab) - VIGÊN-
CIA'. 12 (do«) meses COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Uriáade G e s * n 03.SO tO! - Fonhi: 100 
• FrojotoíAtlyiflada'. 03,IK.SOí 2000 - Elemento de Ooawaa: 3 3Ô039. REGIME DE E.<ECU-
OAO; einpfOíada po; preço urÉÍArlo FORMA D£ PAGAMEHTO: í l r a íé i de crWita f.m íónla 
fiormme Dâ« d» msTf»íura: 31 oeMhode2013 

A COMÍSSAO 

t c e i G E A R Q 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
45/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E 
A EMPRESA SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
LTDA ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Instituição permanente essencial à função 
jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa assegurada através da Emenda 
Constitucional Estadual n° 11, de 28 de junho de 2005, CNPJ n° 07.778.585/0001-14, situada à 
Avenida Manoel Dias da Silva, n°. 831, Edf°. João Batista, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41.900-390, 
representada neste ato pelo Subdefensor Público Geral, RENATO AMARAL ELIAS, brasileiro, 
casado, inscrita no CPF sob o n° 198.117.788-41 portadora do documento de identidade n° 
21810888-6 emitido pela SSP/BA doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SOE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME, CNPJ 12.477.288/0001-79 representada pela Sra. 
MERCEJANE CASAES PIMENTEL, brasileira, casada, turismóloga, portadora do RG 
03262273-26 SSP/BA, inscrito sob o CPF. N.° 457.694.005-87, residente e domiciliado à Rua 
Doutor José Peroba, n° 304, apto 602, Stiep - Salvador/BA, CEP: 41.770-235, denominado 
simplesmente CONTRATADA, adjudicatária vencedora do Pregão Eletrônico n° 12/2013, 
Processo Administrativo n°1224130027066, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato, 
autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo n° 1224140012253, que se 
regerá pela Lei Estadual n° 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato n° 45/2013 por 
mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 31.07.2014, e termo final 30/07/2015. 

| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
j Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original, bem como dos Termos 
| Aditivos, no que não conflitarem com o presente instrumento, passando este aditamento a fazer 
| parte integrante do Contrato, para todos os efeitos legais 
| 
| E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
j teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

| Salvador/BA,3Cde julho de 2014. 

Renato Amaral Elias 
Subdefensor Público Geral 

CONTRATANTE 
SOE Organização de Eventos LTDA ME 

CONTRATADA 

TESTEMUNI-

2. 
NOME: 

NOME: 
CPF: 

1. 

& U 4 

CPF: 

José Hermes de C. Fernandes 
CPF: 024.760.965-04 

Coordenação de Contratos e Convênios 
PPÊ/BA 



DIÁRIO ^ 
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IS1AOO 0A BAHIA Executivo 
CONCURSO PÚBUCODi PROVAS PARA ADMISSÃO AO CFSd PM/BM/2012 j 
O COMANDAWTE-GERAl DA POÜCIA MILITAR OA BAHIA, no u » de suas « t r i bu tes , em 
cumprlmenio 6 decisão juuicliit contida nos Autos do rendado de Segurança ri,*0009594-
33.3014.4.05,0000. do TJBft bom como conforme pronunciamento ticnico jtnidtoo!da Procura-
doria>Gore( do Estado, RESOLVE: | ! 
1.Convocar o candidato anabco relacionado em caráter provisório, concernente do Concl i r» 
PúWtoo da Prova paru Admusío ao Curto do Fõrm*çâo dc Soktado PM/BW2012, para ato de 
matricula a tntlfvçée» » « • ca do curso, no locai. dta e horário a aegvrtn ! 
8) Departamento de. Ensino, sito â Avenida DtndtztírOS, Mi.*, Vila Policial MlHior do Bonfim. 
Salvado* - BA, no dia 04/08<2014. ía 0$ horas. 
OPÇÃO; PMM1 • ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO j 
REGlAO DE CLASSIFICAÇÃO - MUM1CÍP IO/SEDE: REGlAO 01 - SALVA DOR j 

MIC IWÍ occbu&no 
SArnct iu«witi (suft atocí) 0I0MIW5II 

Salvador, 31 de julho de 2014 ALFREDO BRAGA DE CASTRO -Cet PM Comanffante-Gersl 

SECRETARIA DO TRABALHO, 
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

r ... i—' 
RESUMO TERMO OE CQMPROMISSO OE ESTÁGIO, com bindomento r i L« 
\ I.76Ôde 25.09.08 e Deceio Esfcdua! n'11.342<teOU2.M: : . . .{ 
CompfomltorrtM: Eilado da BatwaíSETKE e a Universidade Catófoí» do Salvador. 
Objeto: AuxINo i EducoÇio pelo Trabalho. 
Estaglirio (a). CAIO GOME S VASCO Kl CE LOS MOTA 
Curto: Engenharia Civil 
Valor da Bolsa Estagio: RS <55.00 - acrescido do auxilio transporto 
Doiaçio Orçamerrlíria: 11 i22.602.2000. Fonte 0.100, Elemento de Despesa 33S0I36, Unidade 
Orçamentária 21101 - DG UnkJade Gestora (W03. | J 
Vigência: 06 (sei*) meaes. prorrogável a ceda 06 (»e») meses, totíloands no i náx&no 0 ! anos, 
tendo o primeiro período vigtnt o de 23J07/2014 a 22/01/2015. 

ATOS Ê DESPACHOS OA DlRSTOfl IA ADMINISTftAtIVA 

LICENÇA-PRÊMIO 

wocts» W C/&SWB POHT; u£s #nttaw> 
031IÍXOMSOÍ Un» wi O K* Slflw» ítnsínj CW1< . at <KOW<tOW!fH 

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 

j reOCEKO MOVI CŴÍTRO TORt * ' I KW 
|C)11«0Q4I1»« ««(uieimnCMJu ItiDKM MM ' Cl Ktm 

LICENÇAS MÉDtCAS DEFERIDAS (Conforme otlotôs da Junta Mídiía) 

Mwaito mtc MT. rtc» OFICIO 
fjfm (tâa (Mm» 1» Mltfírn MttfMH-lU 

1« 1DIÍTM1 MUfBH-Ut 

LICENÇA MATERNIDADE 

reocfsso WMÇ CW5Í5JBO POTT. ows • ftnioeo 
ttiuoowortí-t T̂MfW Scti Mi tlJW»4 CWM" : 

Tbfrket aem efeito: 
Portaria n* 081/2014, publicada no D.O.E.. edição de 1 W / 2 0 1 4 , 
Portaria n* 92/2014. puMicada do D.O.E_ edição 23X17/2014. 

Jo*4 Áureo T. Carvalho. 
Diretor Adrn inteira Hvo 

Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SÚDESB 

PORTARIA N* i i 3n4 - O Diretor Geral da SUDESB - Superintendi pela de Das «rtdo do Estado 
da Bahia, no u » de suas atribuições e do acordo com o previsto no art. 17 do Jtc i t io Estadual 
n* 14.4Mae23<te mafode 2013. I 1 

RESOLVE: j 
Art 1* • Progredir, com efallo retroativo a 1" de julho d* 2014, oa servidores da' carreira de Ana-
lista TAcnJoo lotados no SUOESB «baixo relacionados. I i 
«•««TOM» Ham fl) ítfMv WltfaM Eaa^oaur' QIM9M i pra^ntk Qt^MH^H •foü 

wjt xrsf smwlau^cses IR • ! i tl 
HCOMKOnjO pac* fOTCTW SAWTOS PU« WCWSÍi » m 1 ii 
168?1B3 ÍW11 ACKGQN ROCES to ZNilK». e m W Ti) -•]• X 

TCE/GEPRO 

PG. 596 
SAl̂ AOOfi, GAMA, SEXW rEW>. 

1«DEKJ05T00E9CM / r *AhK3XCVH).N»21.í83 45 
Art.2 * Esta portaria entra e" vigor na data de tira pubjfcaçlo, revogada «a tUspc^çftas om 
«ròrêilo. 
Sabedor. 31 de de 201« t i a s Nunes Dourado, Diretor Geral. 

SECRETARIA DE TURISMO 
Empresa de Turismo da Bahia S/A - BAHIATURSA 

ERRATA OE PVBLICAÇAO 
Resumo do Convínto n* 076/2014, Processo n* 11011 <0017145, puWleado na pâólna 33 do 
DÓS de n* 2t.44$ do dia n<o<5f20i4. Onde se »: PROCESSO N* tiOii40Qi7i46, Leta-w: 
PROCESSO N* 1101140017i »S | 

DEFENSORIA PUBLICA 
PORTARIA N* 543/2014, OE 31 OE JULHO DE 2014. 
O SUBDEFEMSOR PÚBLICO GERAL EM SUBSTITUIÇÃO A DEFENSORA PÚ8L1CA GE-
RAL. no mo de auaa aGrlbviçies fegats e i visto do òonttarte no Pmoeewj Adrrtnj«tra»vo n* 
1224(40047QS2. RESOLVE auWteares Defensores Públicos AJan Roque Souia de Araújo, Ro-
drtgci Ferreira Uma, Cristina Uim Ferreira Araújo. Larissa Guaiiaes Mineira de Macédo. Maurício 
Gír<2« Sftpoftto, V W i i » de Senna N tw , W?!m»ry OIPT PNr^rrtei • And(«» Toyrinríp P a d a » 
de Miranda, a to ausentarem do pais no período de 22/11/2014 a 01/12/3014. pa r i participar 
4o módulo do Curso de EspeoaKznçio Intemactanal em Segurança Pública, a ser re^ 
P*dtíí • Ililia. i 
Salvador, 31 de Julho de 2014 j 
RENATO AMARAL ELIAS <; I 
Subdelensor Público Gerai am subctitwçAo i Defensora Pública Gora! 

. ! ! ! 
PORTARIAM* S44Í2014. OÇ 3t OE JULHODE20t4. | 
O SUSDEFENSOR PÚBLICO GERAL OO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuIçiÀ can<erida 
peloErtigo 32, XXXI, da LÔ Estadual t>* 2S20ÍK. delega tf a por meio da Ponarta n* 150/2013, 
RESOLVE dee^ner a Defensora Pública Leda ConcelçSo Neves Dias para o 20* DP E «traJudicial 
Especializado <Je FámfBí Satvadot, 
Saivedor, 31 de julho de 2014 j 
RENATO AMARAL ELIAS ;! J 
SubcJeftreor Público Gtral; ' i 

A GERAL, 

dia 11 de 

na (ornada 

PORTARIA N* 54S/20t 4, DE 31 OE JULHO OE 2014. j 

O SÜ0DEFEMSOR PÚBLICO GERAL EM SUBSTITUIÇÃO A DEFENSORA P Ü 6 Ü ^ 
no uso dé suas airíbulç^ea Itgaia, RESOLVE; 
Art. 1* - Suspender o expediente nos Órg io t da Deferrtorfa Pública do Estado no 
tgo t tó á t 2014. 
Art. 2". - A Diretoria -Geral, através da Dlretorto Administrativa, adotará aa providenciai neceasi-
f i a t í compensação do expedient* ouspenú, medfarrté «'crtídino de 01 (uma) hora 
normal dc trabalho nos tllas Oialt antes e/ou apta ds dats« cü$da$. 
Art .'3°.-As d isposJçíW oonctarVes 'destaPortariinSoMapl)eamB03 actorea cv)os sé rviços nâo 
Wmttem tnterurpçéo. 
Ar t 4* - Este Portaria entra em vigor na data do tua pubtlcscAo. I 

I Salvador,31 de(un»d«20t4 . I 
| RENATO AMARAL ELIAS j 

Subdefensor POWoo Gera! em tut»tttulçáo â Defensora Pública Geral | 

PORTARIA N* 646*2014. DE 31 OE JULHO OE 2014, 
O SUBDEFEMSOR PÚ6UCO GERAL OO ESTADO OA BAHIA, no uno da atri&uiçíò conferida 
petò'útlgo 32, XXXV da LC Estadual n*26/3006, delegada per melo da Portaria n1160/2013. 
é do constante no Processo Administrativo n* 1224140040783, RESOLVE dosara r o Defen-
sor PúbSoo JOSÉ 6RITO MIRANDA OE SOUZA paia exercer, excepcionalmente, a slitostitiriçâo 
automática |unlo ao 16* DP EepccOUzodo Criminal de SeNador. no período de 07|i 
OS/OMOH. 
Satvedor, 31 do fulho de 2014 ; 
RENATO AMARAL ELIAS | 
Sútxta fensor PúWk» Geral •. : 

08/2014 a 

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAIO N* 45^013 
PROCESSO: 1224140012253. CONTRATANTE: Dofejwofe Póbltea <19 Eslídí da 8Íh ia: CON-
TRATADO: SOE Orgarizaçio d* Eventos LTDA ME OBJEfTO: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto a proirogaçlo de vtgínda do Contrato rr* 4S/2013 ^or mais 12(doze) meees. tondo como 
termo Inteíat 3t .07,2014,«|wmo final 30.07.2015. ASSINATURA: 30,07.2014 j 

RESUMO DO TERMO OE RECONHECIMENTO DE DÍGITO. (WOENIZAÇAO E QUIIAÇAO OE 
CRÉDITOS P E S S O A KÍSltíÁ, j 
PROCESSO DPE N*. 1224140037167. OBJETO: Reembót» de despesas, com deaiocamenio. 
INTERESSADA; MARThA LISIANH AGUIAR CAVALVCAfoTG, VALOR; R£ 180,00 (tento » oí-
tsnla reais). BASE LEGAL: 'Òrdem <1e «erViço PGE n* 011 /2010 e Decreto n*. 181 -A d í 09107/91. 

T C t ( G H 
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PROPOSTA DE PREÇO ; 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 
DEFENSORIA PÚBLICA/BA - N9 . : 0 Í2 /2013 

. Y . : LOTE ÚNICO-HOSPEDAGEM 
SERVIÇO {DIÁRIA COM REFEIÇÃO) QUANTIDADE 

DIÁRIAS 
R$ UNITÁRIO ' R$ TÓTÀL 

Hóspèdagem em apartafriento Individual 
com Café, almoço é/ou jantar por pessoa v i s o R$ 189,00 R$28.350,00 

Hospedagem em apartamento Dupíp com , 
café, almoço e/ou jantar por pessoa;. -

150. ' R$252,00 R$ 37.800,00'. 

Hospedagem ém apartamento Triple com 
café, almoço é/ou jantar por pessoa. 

, . ; ,129 ' ; R$ 260,00 R$ 33.540,00 . : 

- ' PREÇO GLOBAL; R$ 99.690,00 
, . Prazo de Validade dá Proposta 60 dias 

Salvadõr-'Q5 deJuího de 2 0 1 3 ^ 

f . MercenajèCasaes Pirneritel 
SOE Organização de Eventos Lida ME 

CNPJ: 12,477.288/0001-79 

Rua Frederico Simões, sala 402, Empresarial Orlando Gomes, Cámínhò das Árvores 

< CEP: 41.820-774 / Salvador - Bahia - Brasil. 

•'• . Tel.: 3014-5900 év'entos(5>sapotti.còrn.br 

www, sá p otti. co m. b r 



APOSTILA N° 109/2013 
Vir 

PG.&98 

w\ 
A Defensora Pública Geral, no uso de suas atribuições e considerando o que dispõe o art. 135, i n c i s o ^ ; 
da Lei Estadual n°. 9.433 de 01 de março de 2005, resolve expedir a presente apostila para declarar que 
as despesas com os contratos constantes do anexo único passam a correr com a inclusão da fonte 300 nas suas 
respectivas dotações orçamentárias. 

ANEXO ÚNICO 

CONTRATO INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

N° DO CONTRATO . CONTRATADA 
FONTE 

21/2011 
Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática 
Ltda 300 

23/2011 
Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática 
Ltda 300 

39/2011 Bahia Serviços Ltda - EPP 300 

69/2013 Bahia Serviços Ltda - EPP 300 

30/2011 Centro de Pesquisas erri Informática Ltda - EPP 300 

37/2013 Centro de Pesquisas em Informática Ltdá - EPP 300 

16/2013 CHS Construtora Ltda - EPP 300 

45/2011 CLIBÉM - Clinica Bahiana de Especialidades Médicas 300 

17/2011 COMDADOS - Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda 300 

32/2008 EB1SA - Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento Ltda 300 

04/2013 EGBA- Empresa Gráfica dó Estado da Bahia 300 

06/2010 EGBA - Empresa Gráfica do Estado da Bahia 300 

55/2013 Elaine Pinto de Amorim Leite .300 

26/2013 Empresa Baiana de Jornalismo S/A 300 

56/2012 Empresa Bi S. Silva - EPP . 300 

27/2012 Empresa Editora A Tarde S/A 300 

22/2013 Empresa MSL Serviços de Eventos 300 

18/2013 
Empresa Rei das Impressoras Comércio e Serviços de 
Informática Ltda 

300 

27/2010 
Engel Tèch Engenharia em Elevadores e Escadas Rolantes 
Ltda.. 

300 

34/2011 ENGEC - Engenharia e Comércio Ltda 300 

.25/2010 Escrita Comércio e Serviços Ltda 300 

27/2013 
Ester Teixeira Consultoria Administração Comércio e 
Serviços EIRELI - ME 

300 

64/2013 Fortes Serviços Ltda - EPP 300 

22/2011 Fortes Serviços Ltda - EPP 300 

67/2013 Fortes Serviços Ltda - EPP 300 

71/2013 Fortes Serviços Ltda - EPP 300 

" j 



25/2013 

36/2013 

70/2013 

GPEC Patrimonial Ltda Ml; 

GPEC Patrimonial Ltda ME 

GR3 Serviços e Construções Ltda 

TCE/GEPRO 
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300 

300 

300 

09/2010 Guardsecure Segurança Empresarial Ltda 300 

01/2012 
IMA X Empreendimenttos Comunicação, Artes, Eventos e 
Serviços Ltda - EPP . 300 

07/2012 Imobiliária Preservil Prestação de Serviços Imobiliários e 
Representações Ltda - ME 

300 

28/2013 João Rodrigues dos Passos Micro Empresa - ME 300 

66/2013 Logic Engenharia de Sistemas e Comércio Ltda 300 

72/2013 Logic Engenharia de Sistemas e Comércio Ltda 300 

65/2013 LN Distribuidora e Comércio Ltda - ME 300 

61/2013 Maurício Correia de Araújo - EIRELI ME 300 

17/2010 
MERCAP Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos 
e Instalação Ltda 

300 

02/2009 Patrimonial Estrela D'Álva Ltda 300 

15/2010 PoliExpress Transportes e Serviços Ltda 300 

23/2013 
PRODEB - Companhia de Processamento de Dados do 
Estado da Bahia 

300 

44/2012 Santa Casa de Misericórdia da Bahia 300 

59/2013 
Santos Souza Comércio Prestação de Serviços e Construção 
Ltda - ME 

300 

36/2011 SLA Propaganda Ltda 300 

57/2013 Soluti - Soluções em Negócios I nteligerites Ltda 300 

45/2013 SOE Organização dé Eventos Ltda - ME 300 

36/2012 Solutis Tecnologias Ltda 300 

42/2012 Telemar Norte Leste S/A e Solutis Tecnologias Ltda 300 

48/2011 Telemar Norte Leste S/A e Solutis Tecnologias Ltda 300 

30/2013 Trollivel Centro Automotivo Ltda . 30Ó 

40/2013 
View Net Consultoria Projetos e Sistemas de Informática Ltda 
-ME 

300 

62/2013 Virtual Indústria Comércio e Serviços Ltda - ME 300 

12/2013 Comercial e Refrigeração W. Almeida Ltda - ME 300 

Zurich Mihas Brasil Seguros S/A 300 
J 

Salvador, 0 5 de 2013. t c Ê l G e A K Q 

MU. W - ^ - ^ ú è G ^ S ^ ^ 
Vitória Béltrio Bandeira T e O W p p l 0 

DEFENSORA PÚBLICA GERAL 



Defensoria Pública 
BAHIA , 

Instituição essencial à Justiça 

APOSTILA N° 15/2015 - REAJUSTE DE VALOR 

CONTRATADO: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME 

CONTRATO N° 45/2013 

PROCESSO N° 1224150029847 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 

ALTERAÇÃO CONFORME ARTIGO 135, II, C/C 143, §8% E 146 DA LEI N" 9.433/05. 

DADOS ANTES DO REAJUSTE 

ITEM SERVIÇOS PREÇO UNITÁRIO 

01 
Hospedagem cm apartamento individual 

com café, almoço c/ou jantar por pessoa 
189,00 

02 
Hospedagem cm apartamento duplo com 

café, almoço e/ou jantar por pessoa 
252,00 

03 
Hospedagem em apartamento triplo com 

café, almoço e/ou jantar por pessoa 
260,00 

VALOR GLOBAL - R$ 200.000,00 

DADOS APÓS O REAJUSTE 

ITEM SERVIÇOS PREÇO UNITÁRIO 

oi 

i 

Hospcdngcm em apartamento individual 

com café, almoço e/ou jantar por pessoa 
200,51 

02 
Hospedagem em apartamento duplo com 

café, almoço e/ou jantar por pessoa 
267,35 

03 
* 

\ 

Hospedagem em apartamento triplo com 

café, almoço c/ou jantar por pessoa 
275,83 

VALOR GLOBAL - RS 212.180,00 



Defensoria Pública 
. BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

A presente apostila produzirá efeitos a partir de 05.07.2014. 

DE ACORDO: 

Salvador/BA, 14 de maio dc 2015. 

I A 

V&riston Cavalcante \lc Macedo 

)efcnsor Público Geral 

CONTRATANTE 
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PORTARIA N.' 35QÍ2015,QÉ'14 DE MAÍQ ÓÈ 20lSi." 
•O'SUBOE^ENSÕR PÚBUCO GERAL DOCSTADO DA BAHIA, no tm> «e «unaaWíiulçiíB 
•tejftdas pcí mílo da Portaria n". I W I O I S , ' * i v r í l i d a eonilarilfl no Pjoccjw AiJmh'r.!m'.K'o r* 
122Sl50025BOS,Rí.aOl.VE oonoedfi4 D«fíD«ortKibhca SÜELLEN PA1XÀO LOROELO DURI1 

OE MOURA, n petíMs. 30 (Irtrfa) dia» doSainça prírtíto. para fruiçáo no pírto-dô do 0WW2O15 
i 07/07/2015. 
O i b i i t t ê do O f s t i M i P ú b f c o Ge rui, em \A dc maio'da 201S.. 
RA f«ON SAIWVÁXIMEPES 

'Súfwfchiwor Pi íWw tSérrt 

POETARIA N ^ s s f í í o i 9. DE'14 £>Z MAÍÓ DF. 2015. 
Ò SUDOEFÈÜSOR PÜSÜCD GERAL DÓ E37AOO OA BAHIA, m U» dfl «mo otíibtrifócí 
oor»!tftte» peio art 32, Mta XLIÍI, c/c.«t 165, da-L»1C6ftîomemàr £«adu»l tf 2&C2006. 
díltçjcfcn poT nwfoda J»0!í>ri>i 'n* .184/2015, v k irtsto do constante fto pactuo Adminlslra-
ovo.-n* 1224150030843, RESOLVE defciir.fl pedido. i'alteração defértes da Dtlcnsore Púbis-
ei DANtELLE FONSECA COSTA. da 25/060015 * 14fl?/20l5,.p»rt Mt&ó <i«.0M)7/201G • 
aswr/íoiV 
•Òsblittle do Dír tn íwPúwJcç Geral, cm-14 de «isto de 2015. 
W S Ó N SÁlUJyA X1MENES' 

• Sübdtfé/ww rllbiico:G«raf 

PO*TA«IA K* «5&ÍOÍ5. OE' M t J E HiAjÓ DE 70Í& 
O SuaOÉiFE M£OR PCretfcÓ GERAL tJO' ÉSTAÓÒ OA BAHIA, f w u s o í e NJÍS ítrtbiüçStl 
oonfcrlde» pel» art. 32, Inciso XLHI. c/c arVIÒS, do-Lei tompiemeniar EstwJiwl.n* W20Ò£1, 
dekotdei pot melo da Portsrt» tf* 1642015, • ftitMá dg constante rw Processo Adntfrtktòsftvo 
* 172<ia»31795i RESOlVE'ít43yaf fl 0»rt«úí ííiblíM WTflEUS GÓES SANTOS porft 
«Kereer a ówfrtJiíulçâo outDmütt», ®m catá l«r ewtffpclonM, f jn to ao 8* DP Especializado Oval, 
CMníft íai a dc d r Cankirrid.d» ôa^ador, no pailodò d«1lrt)$/20t 5 a: i l /0s/20l 5, com 

.íteMis* rtfronWvo* á<Mfiá i l ^ T O l S! 
pVbMaltt do DÍfaíraw PúHfcoOra l , em 14'do rtnio d t 2015. 
RAF3ÒÜ SÁRA1VA XJMEMÇâ' 
iSaWí̂ nsof rtítfitó óeVa! 

PÒBÍTAftiA 35&/20IÔ. Dfe-.lí DEMAÍObE'2015. 
:0 'SÜBÒEfENSOft POBLÍCÔGERAL DO ESTADO DA. ÓAhtA, -nç-ui»-desuna • j U t o l ç i c j 
conferidas pelo « r i 32, W»o XÜil.c/carL i 65, daL» l Complementar triádwol n* Jfi/2006, 
rfcicgsáM por mato <t» Pofúrt» n» IMZOtS.« 
*0 rt,1224l5C02&5551' RESOIVE lfc'ülgnnf í Ot tensw .PífbHüa TEREZA CRISTINA ALMEIDA 
rÊRREjRA pj>™ exerci» e «ubUKJçfio iiitórnAOci, «m taríler t»-oípt}ünii, junlo ao 22* OP 
d» hsi£ndt' £up«ríoi, no período d«" I6A3/201S * 31^001 S,:toin,Vrfot t̂ rcáttro» 
I^-JOIS; _ 
OóbMítedo Dt f f l rcw Púwlco Oonil, «m t4 do irmlft d«' ÍOl5, 
RAFSON SARAIVA XWÉWES 

: Subd»rri»W plibíoo a t a i -

. PORTARIA N» aeOQOtSi 0£ Í4 0£«A«.Oe?0151 
0'8UepÉr'E'HSÒR'PÍÍDUC0 GERAL DO ESTAÓO DA BAHIA', hò vw> de iuás í i f l W ç i c s tW-
kgudn*' por rnfío dt PortíilB rt' l C42C1S.« j d» ceniUnt t w.Processa Ad.T^nlt^aüvo n" 

.1224150031609, » » « X i i k í s Óttenvjr» PfiMca CUIOMAR SILVA FAW-
'ZE. NOVAES/ nos dias ítJOS/SOl 5 e if in&QOtS. ssMBuranfW o cozo t u » morm>n!o oportuno, 
Ò*bft»t« do p i f u n w PCitnc6'G«t»l, cm 14di> melo d t 5015. 
RAFÊON éAFÁtVA X1MEHÊ5 

PbRtAI^IA N ' » 1 « 0 t S , c e f.4 OE MAIO OE ÍOÍ5.- . ' 
Ò SUéDÈ^ENStW.PüêudOOERALÒÒ E STADÒ OA' B ft MlA,'rw; u«od« t f í í oMbuIçAet eôfs 
•»ndsK pelo »rt.'-3Z.<nc®oXUn,' tíi nrt. U5, d» lii CcmpiémsrAjr Eaa.djsín* 2t>70a6;dM(i-
çed i c fKu rrioiii ps porürtfl rt* 164/2015,;» à v b U tfo eori>Jirte"f» Pióct«».Aarnínfaràtlyo'rT* 

. Í224l5Ó031617f.Re&btVÉ d<rh^1 • puJWtr. • aWn i í í o rt«:tèf>»d»'Der»rvíor» f>írt)fe» PAUlA : 

.EMAHÚELLA f0Ê FRÈrtAS NUNES,- de VZ^VÍCIS ® 3)/oy2Ó15, pi7« NçSO tfç 1J/D1/201C » 

Ò i U r»1». tio PCtAdo-dê ml, « n 4 de nxrfo^deSÒtS' 
RÂF30H SARAIVA XÎ C 

Ni n w . Pil&lico' O c m 

POlHARiA N* 3$?í20i$. oi 14 d ê MAtÓ OE 2015. 
O 6ÚB0E1FENS0R PÓBLÍCO OERAL 0 0 E&TÁDÒ DA 0ÀH1A, no Uso de sa í» eon-
tofWMÇelóVit. 32, Inclio X l l l l i c/c iiit, 1B5.'do Le1 !Comp!cmentorKiWdtialf)* 26/2008, <ír)o-
gncfta pç: cctot ía Poiwrta n*Í84, '20l5, e í vlsla jtó oônítsnlo no PfúcnssoAdmlrtioitaifvo r>* 
1224t50Oi.62O0i RESOLVE jBdk fc .a í f tà r t çaode fé f ia í e t Dtírf .sorn PíiMüa OJAHA 
FURTADO CÁLOÁSGONÇALVES, flí I ^ T O Í S í O V t e W S . piteIrul^j ót I W O ^ O l f , n 
'ÔMS-TOl 5, com «t«hoe r < H a o tfjô i CW4Í201S. 
GAMVRÇLT da DÔ NVÒR PÚMICO GCTUL, TTRT 14 C« de 2015, 
JRAF50N 5ARAIVA ̂ IMEMES ' 
áit̂ tenwPííWlcoÓart) 

POETARIA N* 383/201 $|-0E 1 4 O E M A Í O D E Í 0 1 5 . 
Ò SUSOEfÊNSOR POev iCÓGE^At OOÉSTADO DA BAHIA, no \)so d í aWMiÇôM con-
fpiJdas prto aa. 32. XL11), cie a/!.. 165. rti Lei Comp^imònlaf Estadum n* 20f2Oo6. dhte-
ífídas por mito da. Portaria na 1 W/2015, i à vk!« áo ànsb r i l e no Procer jo Aditiinlf.üalivo a ' 
•122-4 !50031&S,.RESOLVE<iét«rtr- é ^ d W o f : a »Úcfiif®ó úe !Crins (Ja Oefchx>rn Pútflco UÍISG 
OE CARUALHO LEITE M A L T E Í 'd» aM)6Ç !0 Í5 ' l á "07 /201 S, poto frulçío de OS-W/SOtí e 
25ÍÍ7/201S, e de '2y i j j2015 i 12/Í2TÊ015, pBra lhf lç lo d» t S/10f2015 a 07/t J/3015. 
Gabinete do Oofaiww PÍSbfc» C t ia l , t t n 14 iàe rvnlo dõ 201--0 
RAFStfNíS AFÍAiys ?(fMÉNÈS 
3ubiie;«t".$cí PVihileo Gírjt 

PORTARIAN*264/2013. ÒÈ T i OE MAIO OE 2015. 
O SUaOE/ENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHiA, houso do cuaí JSUIMÇOM » f . -
ferfàas fwló art,'32; XLUÍ, «te árt 165, da L*) CompWmtrt1er Evtartual n" 2P/2000, «dc-
B*d**por mMo dil ̂ Ortartofi» IWUÒÓIS, * k vttia do oonstártí M Processo AdriWsImKvo 
1224150027054, RESOLVE deferir.' > pedas .» arciaçAo rir (éfloç da Otiíonsors PitbStfl LÍVIA 
3ILVA;DE AtwâlDA, <Jç Ol /Of i -^ IS a 30/06/2015, pari. frcilçAú dí J.6TOS/2015a 2SAXW2015. t dc 

Cabbfté doDéhrtíof POftfóocW»*, em í Vds mísio 4õ'2015 
RAFSOU SARÃ1VAXIMENES 
Subdíftrisor PíibHèo G<ríí 

APOSTILAUVOSOTIS 
WDOÓWO: 12241&OÓJÍ13; • _ 
ConVálifiti: Béfefttorta PúbfitA ti Eüidó da B6hli 
CôniríUda; LocTudo Lôtaçioc Acvs: 6 ncia T6enle«L<da-M£ 
Ob̂ tSíoreãĴ dáYitwmtmiartdóCofrtraion/CSZfíOn. pj-síjrrfo- o wlor to »K>5U»I mtnf̂ l 
do eonlrato s ^ o najutte r̂i RI 58.500,12 (dri^uçnta t novt m|), qulnhanto* e atascnla ( ta is 
r àazf Míítnvos), a juolr a* 2í>'rta. novemtyfi df 2014. 
Osla da iMÍ,i(iVjft: H'04'2í)l&.-

APOSTILA N*.M2raot5-
Prccewo:; 1224150010256. 
Cori tut inia; Ó»íèn««ri» RCWM» do Etíado áe iBehla 
Coi«rita'da; FAíOm'èwtntdi EÍRFllt 
Obfeto; a («oltia^lo <Jo raajusí* anual do contrato através do ISPC/lSQE, ulIUrando-M jmrtr 
còkuto .oJMIcé ocümutaòo pro rBU die Ot.J.OlH, o i vak»es dos liar» cia proposío oc preço 
paiwim i vtjci'«( i^níórmBlabelt.>Jrtí.dái t r r i i n t t o { AMÍXO I ) .« valor fltabai do «mtraiO pa». 
sar i <}« ftmeniot t ««ío/rta a tírwó mfl('qulnhín!o« o deíorwve reate a quatsric 
etniaYo»j par» R I 401.943!03 (qualmcoríoí e um mi l odocertoa a «fuarcnla « Iria a ti/!». 
€»nl*vo»,.a parOf id» 28Í01/15. 
Dili diaailnjilurî .î tiSíJOlS. 

APOSTILA N* 15/2015 
P!oc.owo: 1224lS0029fi47 
Conlralínie:, Pe f i n ioâ i PútÉct to Eiltôõ da SahU 
CoinaíMdm e o è ó r^ in te# f to d» È W S D * LTDA * fcíE • 

o; reafiraíeiò vaW^dííwit i r r tó •ésSòli.piitafirtòij-o valor cisiicf. « p i t o rao juste. p«rn 
m 21 ÍÍM,00,'{í!iJ?enK>« t dow' ml), ' í íhia e oüíní» foak), » pattir d i -OS julho 2QM. 
píUdiís t̂̂ ifc.l+C^pl?.' 

RESUMO OE tNEXIGiaíLÍDADE M*06/201$ 
PRQCESSÒ H 1 150<»S5Òe'.:O0JETO; íonl fataçio do ee^lço lícníco.çsptílalftdrfa, p». 
Je&U» com.o Práf. D t Frtdie. Sofua Oiditr.Júritòr, pára a exposl$&Q da tenvn 'Panorama de 
ôcIcrMiüa PúfiRCâ f» tiovi cidíflo dí P r t W i i o CMi e>u>i Iftóvaçfií»-. na'dia íftOS/2015, 
«(Tí Oorriímòmçaó • £«THarti da' i X t n m r l í ' Púbj}c» 30Í5. ÇREÒOÍt'Otd!cf P rodu to Ctcitlldca 
LM*, -VALOR'TÓTAV RJf:5M,óÕ "<ÚSn M ' ? quVihifito»:r4ale): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Ur.lflnd» OS.M.COi At(J)dede; 03,12flf 167,14SC, Elantírtlo Oaapeta; 3,3,80.38, 
roíxo do Recuf«o:--100. FUNDAMENTO LEGAL:«rt,.CO, incho II. e/c a t l 23, VI, U ! n* C.43Í1/05. 
ÔíUda a<winâ»umr }4)ÍJS/201i' 



Defensoria Pública 
BAHIA 

PG. 605 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 45/2013, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA SOE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n 0 07.778.585/0001-14, situada na 
Avenida Ulysses Guimarães, n° 3386, Sussuarana, Salvador, Bahia, CEP n° 41.745-007, neste 
ato representada pelo Defensor Público Geral, Sr. Clériston Cavalcante de Macedo, brasileiro, 
solteiro, portador do documento de identidade n° 0658811096, expedido pela SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o n° 597.768.035-04, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME, CNPJ 
12.477.288/0001-79 representada pela Sra. MERCEJANE CASAES PIMENTEL, brasileira, 
casada, turismóloga, portadora do RG 03262273-26 SSP/BA, inscrito sob o CPF. N.° 
457.694.005-87, residente e domiciliado à Rua Doutor José Peroba, n° 304, apto 602, Stiep -
Salvador/BA, CEP: 41.770-235, denominado simplesmente CONTRATADA, celebram o presente 
Termo Aditivo ao Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo n° 
1224150012871, que se regerá pela Lei Estadual n° 9.433/05, mediante as cláusulas e condições 
a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato n° 45/2013 por 
mais 120 (cento e vinte) dias, tendo como termo inicial 31/07/2015 e termo final 28/11/2015 ou até 
o deslinde do processo licitatório, o que ocorrer primeiro. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original, bem como dos Termos 
Aditivos, no que não conflitarem com o presente instrumento, passando este aditamento a fazer 
parte integrante do Contrato, para todos os efeitos legais 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

SOE Organização de Eventos LTDA ME 
CONTRATANTE CONTRATADA 

DPÊ/SA 

CPF: Agente Administrativo 
CPF: 857.66Í).075-74 

D P E / Q A / C G G 



D í A R I O O F J C I A L 
ttftili!,'to tiitrrwfra íls írriiiV.ti.vrforftitfiiMí 

TCE/GEPRO 

PG. Í591 t 

S*MW, TiK(A-fm*,4 OE AÇOStQO í 201SV ANO KW ff HW • 

í^rfl jíHíjMda a.Poifâ ts p i j , | i ú b l > M < ) « ' i ) o DOE-dn t2 Jim'05..<> 
no BOO>.Vl.pO,̂í̂12;Jufl.ÒÔ',páfllna 2.723, cõtik>inrvè ipòoradâç6õ'0o' TrU>unsl'ôê 

:C«mdo£at»(Jo. 
^ÍWÍtalímiTM^^^ft)^ n0:'wjo-'«ias'iiúo8 .«toflíúfctei 

-;eófirt[Jfli:Mttt ÉítatólrtAÍ-WdOi, RÊSOLVÊ; fortí rtit,Vp WMlÇÍFRfW*^»>PÍBft7li M * 
>ionefír̂ Ŝ oWtó;' ; Sôldátíô ' ti il>rii'çi» Êóltetòtü Mteirèv 
£Kl4C..LIMÁ̂DÒ RÉOOi M»í 30'.*7Ô.55tf4fl,.$»'m Cfíjtô rçlrô BÍfo-a U.Mflío 1S. pflíAandú a 

: 0504 twSSeiW. 
'Sre.niydó pagp* Woree Mwkísnwjito vi Mer«'éao3o~ eunipfe a ji/a rèórtlijlçSo 

b o i « > l « b r » ç 4 l o ; < j b r é w a r c i p w n l p > AdrpWalr»çíie. • i'h .... • ri- ..«V • M' ; ;?r 'i 1 ' _ . . X. * » 
itíBlwàJAÍÍgEtMb ALVÊS'BRAíJbAO -Cel PM̂Corftaõtfáíile-Geral 

;CONCUfoOfOBÜCO OE SRÒVÁS PARA AO WJSSAÓ ÀO C FS<J P M/BÜfÜ01? 
••Ó.í COM Ã WbÁNTE-OE«AL -OA' ̂ bllCtA WiUfAR'DA- ÔÂ ja.-usio-dè suas íulbuíçô s. 
; -i ^r t í io |u'dtó»l,'profsnasMondedo.dí >$ogiiranç« fi.' 00)3500. 7t-2Ct̂«J)5jÒÒW, 4te. TJBÁ: ibtm fcom»-'««nforiiv*;-ponunetarMfè»;' IWtó̂ rtdlcó' da d&&ta46i>imtiüi r»t 6CW91 256/RE SOIVE «JWsàf 
.•ifíííilbfife prt^iJjrttólwiyevBltítí {p. Pí!sólò({}cfl;ít6 &ntfi<ÍÍ!à .«betes ftftjklhõdôVcm tfnweer ç'MWÍWertD'(ibflt<o «tadsti&tòí ertijia t&iti proyiii ilo, eíncerntnlc «0; 'IĈnauno .̂ tirVmid a» dVittàfckíyM • Kifcijpii* mitcr<k:«ir*ó, hfe NWmiflb detĥ tno;» Wí̂ éàtfiBty: «td. ?irAvflnW'b4miíwiwíl %ffiii vits"PoSètfti MKiíf efô Birtflm, SítvíáoríSAiVw dl» 1ZW2DÍ 5, *í (08 hórtia. • ,PMM3--AUÍfH&.3QUÍAÒ&DA;POtJcjA:MtWA R- MA8CULINO .. . . , •• RBOÍAO Cffi':ClASStPiCAÇAO• -MUNlCIÍTCVSÉCi É & IÍG!A Ò • 03 - fKTCRIOH FEIRA DE KÃNTAMÂ 

riwac; NW.E RO. PARECER 
046120) kwncos 

viNícais 
AlME«bA'bC 
JE9ÜS(SUB 
JÜDlCÉ)' 

015372S6MÍ: •ÀPTÒ/IW&ltAOO 

:Sfl!Yà<lof,:3 'áe ̂ jo»to de 2Òl6;iANSeLMb ALVES.ÔRAMOAO - Ce) PMe<?m«ndime-Gcral 

.̂ ÊUMOIDO pireftMÓ ADÍTlVÕ À6 ÇÔmltATO N^õtóò i i 

CONTRATANTE: D£f E NS OR IA V iiB LlCÁ DÒ É STA DO DA0AHIA 
CONtRAtÁOAiê èlLVA-ÈPP; . ' " . • . . ' . ' . . , . . . . . 
•OiJCttJrif.BTíiçía <si AMxonrSuçííi ÉíjJcctficifcltem 1 .S/Lecais, tiú ésíilrplí' 
•fl*'5&Ó0 tâjWdrttoífí míi Üa tiii'6'édí 'éápeí&wirfsPObttcâ s 
d4'Dí htói cè iü»<mçí<> íç unldíM (Ísyvcupíi^íçtéi^flaitfpiq aó è|tfV)ifíí wr 
;$ü$tí)irapi4, ŵodoifiaiiià.lKmoómo tía.Yrwtusí o <Jè:di>)i IroflWi dá Ócícnsoria Píihüfiâ. 

)e»;̂ 20Ú,.J.áíd|rn'Whí'rtfli'«ilniSíof,-®«hte. o qur 
;:rtpr»»tî ':|ím $it6ioln»;d«;, ípi^maB^ or̂ hst <3s «ifira», -A» tfcmah 
. ctHbuU»' ̂r«/WiRft<nR><iâfié'rádiis;> 

•tóávî ó bò;âfeòüjtóó?iiÉRMô torfjvb" Ao • 
^Ritíctssarf̂ î 5odi?í7t 

PúhT« dó E»í»di»:<,i BãKb»; 
•CONtRÂT̂DA; SOE.OfgiKíẑ o tfe fevorÁ» VTDAÍM6 

| 'OSJETa O ô eu d p!ãriDgQçáQ<<ta ^rtcrt itôCúrttraio .if 
" "'2013'por mau ,120 (cerni b VlnVc) :'dtasi ̂ èütft»"-cíwno. icfmti 4hlrtfll 31/07/3015 • « isrhio (mal 

>1 í/20is;;óü «16 '6 «JcíCivíç prôtéíía Dc"n*Vó>)6',*oJ guo-flícr/or pjimolfs,' Oamalc rjíuwlse 
rtnã fl4'óê ftt ròliórtflt»,. 

BAtÀ W AèélrtATilRA: SOtifÕQti. • 

•nititoB&i 
M pjwtdíçí tf wirnoíò *)' lcrmo áStjlvò'»»: OOÈ dc ̂  Efoí̂ ftl 5:-
ONOtSE LÊ: t»! o Yilòrdtátial tío toníràlo ps'sw MèrÍJê iàl Ô:617J2 pfezer.los e d«Move 76 e iots 'mi l .Misúwl f t i 

nawns «»jfiwfno;:iW»» ne.poEcrt II«7<2015Í" 
•ÒWdE £Ê l£í b̂ôrdó;oòf5r«ló pásíi » íor':irfa RÍ:|J }'7:48?;7S'fçefttô • i «ezetócie 
nwr̂ iífóWfijiJiflrtçiía Í ̂ lítèate' 'c" pé tts oôirít̂ yô̂ l̂ Ll. 
- rv̂v» ení (i í* VÍnYe "*fríí<ii nt« : 

f 

T-Uii' 4 

W w i i nfc-.M1, Vs ,* •'•"I - J l ' Jí'| içfitf.e/âdbilnllsVrã̂ aó il̂ s ']»• F " «f 

• vi | ^ 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP010/2015 

Salvador, 20 de novembro de 2015 

Da: 6a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 6A 

Para: Exmo Senhor Clériston Cavalcante de Macedo 
Defensor Público-Geral da DPE-BA 

A fim de dar cumprimento a Ordem de Serviço N° SGA-124/2015, que nos delega poderes 
para proceder à Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE, referente ao período de 01/01 a 31/08/2015, 
solicitamos que nos sejam apresentados, com a maior brevidade possível, os documentos 
e/ou esclarecimentos discriminados abaixo. 

CONTRATOS DIVERSOS 

I. Empenho a "posterior!" 

Verificamos nos processos de pagamentos à Lais Barbosa Castejon-ME - Contrato N° 
08/2014, Casa da Moeda do Brasil - Contrato S/N°, LOC TUDO Locação e Assistência 
Técnica Ltda.-ME - Contratos N°s 082/2013 e 27/2014, SOE Organização de Eventos 
Ltda.-ME, Contrato N° 45/2013, a realização de despesas sem o prévio empenho, 
contrariando o art. 60 da Lei Federal n° 4.320/1964, que veda o procedimento aplicado pela 
Defensoria Pública - DPE, a seguir demonstrado: 

Número do 
Processo 

Nota Fiscal Empenho 

Período 
Data do 
Pagto Pagto 

Número do 
Processo N° Data Valor 

Data 
Atesto Número Data Período 

Data do 
Pagto Pagto 

LAÍS BARBOSA CASTEJON-ME 

150001993 119 04/02/15 1.270,00 05/02/15 
50101000115 
00001506 11/02/15 30/01/15 22/05/15 1.270,00 

CASA DA MOEDA DO BRASIL 

50051796 276995 21/07/15 7155,36 29/07/15 
50101000115 
00012052 17/08/15 Julho/15 18/08/15 7.155,36 

LOC TUDO LOCACAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 

150006073 57836 02/02/15 43.130,88 03/02/15 
50101000115 
00000021 04/02/15 Janeiro 11/02/15 43.130,88 

150053292 59503 01/08/15 41.191,35 04/08/15 
50101000115 
00012631 21/08/15 Julho 25/08/15 41.191,35 

150006065 57837 02/02/15 35.515,70 03/02/15 
50101000115 
00000011 04/02/15 Janeiro 11/02/15 35.515,70 

SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

150023970 88 26/05/15 100222 26/05/15 
50101000115 
00007245 10/06/15 16/05/15 19/06/15 100.222,00 

150025914 89 03/07/15 267,35 13/07/15 
50101000115 
00007245 10/06/15 18/05/15 22/07/15 267.35 

Fonte: Processos de Pagamento 

1/2 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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SOLICITAÇÃO N° RCSP010/2015 

Carece de esclarecimento o empenhamento da despesa no valor de R$830.397,58 
(Empenho n°5010100011500000021), muito acima do necessário, o equivalente a 47%, 
para o desembolso anual do Contrato n° 082/2013 estimado em aproximadamente 
R$564.368,00, se todo o quantitativo de equipamentos estivessem instalados e 
funcionando, o que não é o caso. 

Ressaltamos que a mesma irregularidade foi observada no exame dos processos de 
pagamento da empresa SLA Propaganda Ltda. - Contrato n° 036/2011, conforme 
relacionados a seguir: 

Proc. 
n° 

50002469 
NFS-e Data NFS-e Número do Empenho 

Data do 
Empenho 

Data do 
Pagto 

Pagto ct 
Retenções 

Proc. 
n° 

50002469 
3842, 3845 16/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 23/02/2015 3.363,91 

50002132 
3830, 3834 14/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 24/02/2015 28.370,62 

50002132 
3780, 3781, 3782 D5/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 25/02/2015 2.991,07 

50004313 
3858 23/01/2015 5010100011500001816 20/02/2015 25/02/2015 1.837,97 

50034832 4504, 4505, 4506 e 4507 18 e 22/05/2015 5010100011500007016 03/06/2015j 08/06/2015 18.927,01 
50026520 3961, 3962 27/02/2015 5010100011500007016 03/06/201S 08/06/2015 29.015,88 
50035707 4511 26/05/2015 5010100011500007016 03/06/2019 24/07/2015 4.451,20 

Fonte: Processos de Pagamento 

Constatamos ainda, nos processos de pagamento, os históricos dos empenhos com 
observações do tipo "Este empenho complementa o de n° XX" ou, a mais comum, "Este 
empenho retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme Portaria 065/2015 de 
02/02/2015, publicada no D.O de 03/02/2015", utilizadas como artifício contábil para 
descaracterizar a despesa sem o prévio empenho. A Despesa Pública deve ser 
previamente empenhada, do contrário, a sua execução fica em desacordo com o art. 60 da 
Lei Federal n° 4.320/1964 e, consequentemente, irregular. 

Atenciosame 

Roberto Cosia da Silva Paranhos 
Auditor Estadual pe Controle Externo 
Contato: Tel. 3115-4455 - Cel. 99990-8206 
rcsparanhos@vahoo.com.br 
rparanhos@tce.ba.aov.br 

PARA PREENCHIMENTO DA ENTIDADE AUDITADA 
N o m e : [ O M x / O r ^ r k c v E S Y ^ G ^ n A s s i n a t u r a : 

Cargo: Q p Q v i ^ C Cadastro: Recebido emj f t ) I l i J f t J S 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002 
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Salvador, 24 de novembro de 2015 

Ao Sr. Roberto Costa da Silva Paranhos, 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 

Prezado Senhor, 

Com a honra de cumprimentá-lo, em atenção à Ordem de Serviço TCE n° 124/2015, 

que delega poderes à equipe técnica designada para acompanhar a execução 

orçamentária e financeira da Defensoria. relativa ao período de janeiro a agosto de 

2015, bem assim observando o quanto requerido na Solicitação n° RCSP 010/2015, 

sirvo-me da presente para exibir as seguintes informações, dados e documentos a 

seguir: 

I - Empenho "a posteriori", 

Com relação a realização de despesas sem prévio empenho, cabe informar que o 

sistema de pagamento do Estado - FIPLAN permanece fechado para realização de 

quaisquer lançamentos até a primeira quinzena de janeiro, para que possa ser realizado 

o encerramento do ano anterior. O FIPLAN só iniciou a execução de 2015 em 04/02 

(quarta-feira). Antes de realizar o empenho é procedimento obrigatório o lançamento, 

através de apostila, de todos os instrumentos vigentes para o ano. Como o carnaval 

ocorreu no período de 12 a 18/02, a medida que foram lançadas as apostilas eram 

realizados os empenhos. A SLA teve sua apostila lançada em 20/02 e por isso o 

empenho foi realizado apenas nesta data. Pode-se perceber que outros contratos 

tiveram seus empenhos realizados em 04/02/2015 (LOC TUDO). Não temos gerência 

sobre abertura de sistema, pois a gestão do módulo de execução é da SEFAZ para 

todos os entes do Estado que utilizam o FIPLAN. 

O empenho 5010100011500000021, referente a despesa da empresa LOC TUDO 

Locação e Assistência Técnica Ltda. - ME empenhada no valor de R$ 830.397,58 foi 

estornada em 09/02/2015 no valor de R$ 180.047,71, por valor lançado a maior na 
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abertura do exercício e em 11/02/2015 foi realizado outro estorno no valor de R$ 

327.698.99 pois a decisão da diretoria de finanças foi a realização do empenho até o 

mês 05/2015. conforme consta no histórico do estorno. 

A observação contida no histórico do empenho "Este empenho retroage seus efeitos a 

01 de janeiro de 2015, conforme portaria 065/2015 de 02/02/2015, publicada no DOE 

de 03/02/2015é proveniente de uma interpretação da gestão anterior da Diretoria de 

Finanças e não deverá se repetir no próximo ano. 

Desse modo, agradecemos a atenção e renovamos os votos de elevada consideração. 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

Diretoria Geral 

Roberto Costa d£ Silva Paranhos 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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t- FIPLAN 

EMP NOTA DE EMPENHO 50101.0001.15.0000002-1 

N° Pedido (PED): 50101.0001.15.0000006-3 Data de Emissão: 04/02/2015 

N° Pedido (PAD): *** *** *** 

Data de criação do doct°: 04/02/2015 N° Instrumento: 50101.0001.14.0000013-1 

Unidade Orçamentária: 
50101 - Diretoria Geral 

Unidade Gestora: 
0001 - Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora 

Projeto/Atividade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Estimativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
5010100011400000224 

Motivo 
Dispensa/Inexigibilidade 
licitação 

N° Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Restos a Pagar 
Não 

Transferido - Restos a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 

Código: 2013.09065-4 

Nome: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 

Endereço: VANIA MARIA A. RODRIGUES, LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE, 65 

Bairro: Município: . *** 
CEP: 42.700-000 UF: 

CPF/CNPJ/IG: 03.019.757/0001-15 Insc. Estadual: 59620611 

RG: . *** *** *** 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 50101.0001.03.122.504.2000.9900.33903900.0100000000.1 

Valor Total do Empenho (RS): Valor por Extenso: 

830.397,58 
OITOCENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E 
OITO CFNTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Histórico: 
Empenho do PED N° 50101.0001.15.0000006-3 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME CONTRATO N° 82/2013. Este empenho 
retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme Portaria 065/2015 de 02/02/2015, publicada no D.O dc 03/02/2015. 

Data de Autorização da Despesa: 
04/02/2015 

Ordenador de Despesa: 
Newton Cezar De Carvalho Couto 

Newton Cezar De Carvalho Couto 
Ordenador de Despesa 

Observações: 
Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial 
Número do documento de estorno: 50101.0001.15.0000002-6 
50101.0001.15.0000005-0 

23/11/2015 10:03 Página 1/1 Lais Rocha Pires 
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EST NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO 50101.0001,15.0000002-6 

N° Pedido ÍPED): 50101.0001.15.0000006-3 Data de Emissão: 09/02/2015 

N° Pedido ÍPAD): *»***«#** 

Data de criação do doct°: 09/02/2015 N° Instrumento: 50101.0001.14.0000013-1 

Unidade Orçamentária: 
50101 - Diretoria Geral 

Unidade Gestora: 
0001 - Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora 

Projeto/Atividade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Estimativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
5010100011400000224 

Motivo 
Dispensa/Inexigibilidade 
licitação *** *** *** 

N° Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Restos a Pagar 
Não 

Transferido - Restos a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 

Código: 2013.09065-4 

Nome: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 

Endereço: VANIA MARIA A. RODRIGUES, LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE, 65 

B £111*1*0' ̂ ^^ ^^ Município: * * * * * * * * * 

CEP: 42.700-000 UF: . *** *** 
CPF/ CNPJ/ IG: 03.019.757/0001-15 

RG: *** *** *** 

Insc. Estadual: 59620611 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 50101.0001.03.122.504.2000.9900.33903900.0100000000.1 

Valor Total do Empenho (RS): 

*** 180.047,71 

Valor por Extenso: 

CENTO E OITENTA MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 41** *** *** *** *** *** 

Histórico: 
LANÇAMENTO INDEVIDO A MAIOR NA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2015. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME CONTRATO N° 82/2013. Este empenho 
retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme Portaria 065/2015 de 02/02/2015, publicada no D.O dc 03/02/2015. 

Data de Autorização da Despesa: 
04/02/2015 

Ordenador de Despesa: 
Newton Cezar Dc Carvalho Couto 

Newton Cezar De Carvalho Couto 
Ordenador de Despesa 

Observações: 
Situação do documento: Documento de estorno 
Número do documento estornado: 50101.0001.15.0000002-1 

23/11/2015.10:04 Página 1/1 Lais Rocha Pires 
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EST NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO 50101.0001.15.0000005-0 

N° Pedido (PED): 50101.0001.15.0000006-3 Data de Emissão: 11/02/2015 

N° Pedido (PAD): *** *** *** 

Data de criação do doct°: 11/02/2015 N° Instrumento: 50101.0001.14.0000013-1 

Unidade Orçamentária: 
50101 - Diretoria Geral 

Unidade Gestora: 
0001 - Diretoria Geral da Defensoria Pública - Executora 

Projeto/Ativid ade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico c Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo dc Empenho: 
Estimativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
5010100011400000224 

Motivo 
Dispensa/Inexigibilidade 
licitação 

N® Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Restos a Pagar 
Não 

Transferido - Restos a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 

Código: 2013.09065-4 

Nome: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 

Endereço: VANIA MARIA A. RODRIGUES, LOTEAMENTQ JARDIM BELO HORIZONTE, 65 

Bairro* ^^^ • • • • • • Município: * • • 

CEP: 42.700-000 UF: , *** *** 
CPF/ CNPJ/ IG: 03.019.757/0001-15 Insc. Estadual: 59620611 

RG: • * * * * * 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 50101.0001.03.122.504.2000.9900.33903900.0100000000.1 

Valor Total do Empenho (R$): Valor por Extenso: 

327.698,99 
TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA 
E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Histórico: 
ERA PARA TER EMPENHADO NO ELEMENTO 39 FONTE 100 APENAS O VALOR REFERENTE ATE O PERÍODO DE MAIO 
E NÃO O REFERENTE AO EXERCÍCIO TODO DE 2015 (QUE FOI O QUE OCORREU). 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME CONTRATO N° 82/2013. Este empenho 
retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2015, conforme Portaria 065/2015 dc 02/02/2015, publicada no D.O de 03/02/2015. 

Data de Autorização da Despesa: 
04/02/2015 

Ordenador de Despesa: 
Newton Cezar De Carvalho Couto 

Newton Cezar De Carvalho Couto 
Ordenador de Despesa 

Observações: 
Situação do documento: Documento de estorno 
Número do documento estornado: 50101.0001.15.0000002-1 

23/11/2015 10:05 Página 1/1 Lais Rocha Pires 
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Ofício DPE.DG n° 689/2015 

Salvador, 03 de dezembro de 2015. 

llma.Sra. 
Renilda Brito Santos y 

Líder de Auditoria da 6a Coordenadoria de Controle Externo (6a CCE) 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

/ 

Assunto: Solicitação n° 009 RB/2015 

. Senhora Líder de Auditoria, 

; Com a , satisfação em cumprirfientá-la, e em atenção à Solicitação n° 009 
i 

RB/2015, vimos prestar os seguintes esclarecimentos, considerando : 

I) Acompanhamento dos Apontamentos referentes à Prestação de Contas do 
exercício de 2014. 

1. Informações acerca das medidas saneadoras de controle adotadas pela éntidade, assim 
como a situação atual e/ou prazo previsto para efetivação da solução do problema apontado. 

5.2.1 Ausência de instrumentos essenciais à boa administração. 

. Ausência de Planejamento Estratégico: ' • 
Com relação ao apontamento "ausência .de planejamento estratégico", oriundo dessa douta 
Auditoria, vale registrar que a Defensoria Pública do Estado, reconhecendo aimportância de adotar 
um planejamento estratégico para melhoria da execução das suas atividades, -celebrou o 
instrumento contratual n° 25/2015 com a empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e 
Informática LTDA. Portanto, a Instituição já deu início ao planejamento estratégico e, atualmente, 
encontra-se em fase de execução, podendo ser conferido o estágio atual no site 
"http://www.defensoria.ba.gov.br/portal/arquivos/downloads/conteudo^banner_ge.pdf 

. Ausência de Regimento Interno: 
No tocante ao item "ausência de regimento interno", insta registrar que, por meio do processo 
administrativo n° 1224150068516, foi solicitado ao então Diretor Geral a confecção do mesmo, em 
colaboração com a Assessoria Jurídica da Instituição, já encaminhada para conhecimento do 

Av: Ulisses Guimarães, 3386,-4° andar. Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia. CEP: 41.219-400 

Tel.: (71) 3117-9002. E-mail: gabinete@defensoi ia.ba.gov.br 

http://www.defensoria.ba.gov.br/portal/arquivos/downloads/conteudo%5ebanner_ge.pdf
mailto:gabinctc@defensoria.ba.QQv.br
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Defensor Público Geral a proposta de regimento interno, visando a regulamentação das atividades 
e atribuições das unidades administrativas da Defensoria Pública do Estado. Atualmente, o mesmo 
encontra-se sob análise da Administração Superior para considerações finais e, tão logo ultimada 
a análise, será providenciada a regulamentação do referido instrumento. 

. Ausência do Plano de Cargos e Vencimentos da entidade: 
Em referência ao tópico "ausência do Piano de Cargos e Vencimentos da entidadé" sobreleve-se 
que a Defensoria Pública do Estado encaminhou projeto de lei de plano de cargos e vencimentos à 
Assembleia Legislativa do Estado no mês de agosto/2014. No entanto, é fato público e notório que 
o Governo do Estado perpassa por um momento de crise econômica, com insuficiência de recursos 
para suprir os gastos correntes, como o custeio de pessoal, custeio da máquina administrativa, juros 
da'dívida e transferência para municípios, reflexo este da crise instalada em todo o país: Não 
obstante esta conjuntura, a Defensoria Pública vem buscando adotar todas as medidas possíveis 
junto ao Executivo Estadual e liderança da bancada da Assembleia Legislativa, a fim de conferir 
celeridade na tramitação do aludido projeto, contudo, a inclusão em pauta para votação e 
deliberação foge à competência desta Instituição, sendo de competência e responsabilidade do 
presidente daquela casa. 

5.2.2 Falhas recorrentes na contratação, bem como no seu acompanhamento e fiscalização. 
' / 

Tendo'em vista os apontamentos do Relatório de Auditoria referente à Prestação de Contas do 
Exercício de 2014 realizada por este Egrégio Tribunal, a atual Administração Superior da Defensoria 
Pública adotou diversas medidas'a fim de resguardar o patrimônio e o erário público. Deste modo, 
os mecanismos de controle dos contratos e sua fiscalização foram intensificados. v 

Ao longo do exercício de 2015 restou ordenado um maior controle e fiscalização dos contratos, o 
que de fato ocorreu, resultando em 61 (sessenta e uma) notificações expedidas às empresas 
contratadas a fim sanar descumprimentos contratuais, solicitar providências, exigir apresentação de 
garantias contratuais e realizar advertências, conforme faz prova as Notificações juntadas em 

. anexo. , • 

Outra medida adotada pela Defensoria Pública diz respeito aos contratos de locação de bens 
imóveis. Os novos contratos de locação foram realizados com bens que demandararr^ apenas 
pequenas adaptações a fim de permitir a imediata utilização destes. Assim sendo, o Contrato n° 
09/2015 que locou o imóvel situado em Lauro de Freitas a fim de abrigar a sede da Instituição 
naquela cidade, foi firmado em 05/08/2015 e a inauguração da Sede ocorreú em 25/09/2015. Do 
"mesmo modo p Contrato n° 23/2015 foi firmado em 16/09/2015, referente a sede de Brumado, e a 
Sede foi inaugurada em 12/11/2015 e o Contrato n° 24/2015 foi formalizado em 22/09/2015 e a nova 
Unidade da DPE em Eunápolis iniciada em 03/11/2015. Significa dizer que entre a data da 

s formalização dos contratos de aluguéis e o efetivo início das atividades de prestação dos serviços 
• à população, decorreram em média 51 dias. O que representa o bom uso dos recursos do Estado 

e o compromisso da Administração com a responsabilidade ao executar o orçamento, otimizando 
os,recursos e tratando de imediatamente iniciar a atividade fim institucional nos imóveis 
locados. 

Esclarece-se que normalmente, em imóveis locados, há que1 efetivar obras de telhado, pintura, rede 
lógica, elétrica, jardinagem, adaptação para deficientes físicos, etc... estando o prazo ocorrido 
dentro da mais extrema razoabilidade e efetividade do serviço público. 

Av: Ulisses Guimarães, 3386,-4° andar. Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia. CEP: 41.219-400 
Tel.: (71) 3117-9002. E-mail: gabinete@defensoi ia.ba.gov.br 
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5.3 Área contábil, orçamentária e financeira 

5.3.1 Guardsecure Segurança Empresarial LTDA-Contrato n° 09/2010 

i ' i 

5.3.1.1 Inobservância do limite legal de 25% para aditamento de valor contratual 

A Lei Baiana n° 9.433/05-prevê expressamente em seu art. 143, §1°, que "o contratado ficará 
obrigado a aceitar, nas mésmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões... até 25% 
(vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do contrato", (grifo nosso). Deste modo, aplica-
se ao valor inicial do contrato a revisão e o reajuste concedido em cada ao contrato. 

Sendo assim, os ditames legais, estabelecem que a Administração pode realizar acréscimos até o 
limite dè 25% do valor inicial atualizado do contrato. Note que o legislador não previu "valor inicial 
do contrato", a inteligência do § 1o do art. 143, da citada lei, institui que o valor inicial quando 
reajustado ou revisado deve refletir tal atualização, e o faz expressamente ao trazer a seguinte 
redação: "o contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições "contratuais, os acréscimos 
ou supressões... até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato", (grifo 
nosso). • ' '" * 

Ante a previsão acima, a lei é clara quanto a atualização do valor do contrato, bastando uma simples 
leitura para entender o que o legislador previu. Ou seja, em eventual ocorrência de reajuste ou 
revisão de preços do contrato, o seu valor iniciai deve ser atualizado. 

Este também é o entendimento da doutrina, senão vejamos: 

Em outras palavras, conforme entendimento da Corte de Contas, o valor inicial 
atualizado do contrato de prestação de serviço contínuo é a remuneração original, 
reajustada ou revisada, contida na proposta apresentada pelo contratado durante 
a fase de licitação.1 (grifo nosso). > 

Marçal Justen Filho, assim leciona: 

Òs reajustes contratuais, destinados a neutralizar os efeitos da desvalorização da 
moeda, não reflétem alteração do valor real da contratação. Ou seja, o valor 

f reajustado do contrato é equivalénte, durante a sua execução, ao valor 
original pactuado. Não há elevação de riqueza, mas apenas a modificação das 
unidades monetárias para compensar os efeitos da desvalorização inflacionária. 

Esses fundamentos conduziram a Lei a prever que o limite de modificação seria 
calculado em vista do "valor inicial atualizado do contrato". Daí se seguem dois 

1 ANNUNZIATO, Eduardo Sprada. Base de cálculo para os limites percentuais de alterações dos contratos 
de prestação de serviços contínuos. Disponível em http://www.zenite.bloq.br/base-de-calculo-para-os-
limites-percentuais-de-alteracoes-contratuais-dos-contratos-de-prestacao-de-servicos-cohtinuos. acessado 
em 25/08/2015. 
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efeitos jurídicos relevantes. Em primeiro lugar, os valores, produto de simples 
reajuste monetário, não são computados como alteração do contrato para efeito de 
aplicação óo limite de 25% do art. 65, §1° da Lei 8.666/93. Em segundo lugar, os 
valores relativos ao simples reajuste monetário são computados na 
composição da base de cálculo dos 25% previstos no art. 65. S102. (grifo nosso). 

Não considerar a CCT para fins de atualização do válor, é um -entendimento equivocado e 
^ duramente criticado pelo respeitado doutrinador Marçaí Justen Filho; 

Anote-se que o dispositivo não fez referência às hipóteses de alteração do contrato 
para recomposição da equação econômico-financeira da contratação (art. 65, inc. 
II, al. "d" da Lei 8.666/93): A interpretação literal poderia conduzir a supor que tudo 
o que não estivesse incluído no art. 65, §1°, estaria dele excluído. Portanto, alguém 
poderia afirmar que, como referido dispositivo alude a "valor inicial 
atualizado", não haveria possibilidade de calcular os 25% sobre o valor 
posterior a uma revisão de preços. 

Mas essa interpretação é evidentemente incorreta. A revisãç de preços 
(destinada a assegurar a manutenção da identidade da equação econômico-
financeira) não altera a relação original entre encargos e vantagens, ainda que 
possa produzir modificações significativas na avença. 

"Não há limite a alterações derivadas da revisão de preçós. Assim, por exemplo, 
suponha-se hipótese de elevação imprevisível ou de defeitos incalculáveis quanto 
ao custo de um insumo. Suponha-se contrato de prestação de serviços que envolva 

; o consumo de combustível derivado de petróleo. Imagine-se que uma crise 
internacional produza a elevação do custo do insumo em 60%, o que se traduz na 

1 necessidade de revisão de preços em 30%. 

A regra do art. 65, § da Lei n° 8.666 não será aplicada deste caso porque sua 
destinação é diversa, Nãò visa a dispor sobre tutela à equação econômico-

_ „ * financeira, mas a restringir ás escolhas discricionárias da Administração no tocante 
. * à modificação de contratos. ' 

Extrai-se daí que o limite de 25% das modificações se aplica sobre o valor 
, inicial atualizado ou revisto nos termos do art. 65, II, alínea "d"3, (grifo nosso). 

Por tudo quanto exposto, ratifico que' os acréscimos realizados nos contratos firmados por esta 
Instituição ocorrem dentro do limite legal, uma vez que considera os reajustes e revisões realizados, 
de modo a respeitar, o limite para acréscimo de 25% do valor inicial atualizado" do contrato. 

5.3.1.2 Dedução Informal do valor de R$109.000,00 dos valores devidos a Guardsecure em 
razão do desaparecimento de diversos equipamentos, submetendo a administração ao risco 
de responder judicialmente por enriquecimento sem causa 

O contrato celebrado com a Guardsecure é um contrato civil, regido por normas civis, sem ato de 
império ou nenhuma medida que torne a contratada incapaz ou diminua sua possibilidade de firmar 

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos 
Dialética, 2012.p.920. 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários^-lei de licitações e contratos administrativos 
Dialética, 2012.p.920-921. ; - _ 
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.ajustes e transacionar, pelo que, a dedução de R$109.000,00 do valor devido pela Instituição 
tornou-se um ato perfeito e acabado, tratando-se, em verdade, em um ato de proteção do 
patrimônio Institucional. . 
Uma ação judicial, longe de representar uma dívida dè 'ordem moral, se deferida, o que não se 
acredita, apenas determinaria a devolução do valor de R$109.000,00 de forma corrigida, não. 
caracterizando ato antieconômico, reconhecendo, apenas, uma dívida que antes-deveria ter sido 
paga. Posto isto, não há razão para considerar risco de demarçda judicial como matéria objeto de 
proteção por este TCE, por não diminuir o patrimônio Institucional, não tendo, inclusive, esta gestão 
meios de reverter o feito.a não se recompor à empresa àquela quantia, ó qué ai sim estaria' 
desconstituindo ajuste e ato jurídico perfeito e desfalcando o patrimônio da Instituição. 

5.3.1.3 Desidia da Administração quanto à segurança e zelo de bens públicos sob sua guarda, 
incorrendo em dano ao Erário 

No qué pertine ao apontamento supramencionado, merece ressalvar que a Defensoria Pública do 
Estado tão logo tomou ciência dos fatos ocorridos na unidade da Vasco da Gama (Acupe de Brotas) 
buscou registrar boletim de ocorrência, bem assim, noJmbito interno, procedeu à instauração da 
Sindicância investigativa n° 122414000999, visando apurar a autoria. Ademais, no intuito de evitar 
novas ocorrências, a unidade da Defen'soria Pública na Vasco da Gama foi desativada e todos os 
bens móveis que lá guarneciam foram, alocados em uma: sala específica da Coordenação de 
Modernização e Informática, com monitoramento-na entrada e saída, por meio de câmeras de 
segurança, assim como por toda a equipe de servidores e segurança do edifício, buscando assim 
zelar pelo patrimônio público sob sua tutela. 

Acerca dos fatos e constatando a necessidade de implementar uma melhor segurança do 
patrimônio, esta Instituição procedeu na instalação e monitoramento do almoxarifado da sede 
principal (CAB), através de câmeras eletrônicas e filmagens, o que imprimiu maior segurança ao 
patrimônio Institucional Proc. n° 1224140046042, iniciado em 10/07/2014, doe anexo. 

5.3.1.4 Ausência de informações referentes ao acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato firmado com a Guardsecure incorrendo em limitação ao escopo dos 
trabalhos da Auditoria 

Os contratos de serviços de mão-de-obra terceirizadas atualmente > são fiscalizados por uma 
Comissão de acompanhamento da execução dos contratos de sèrviços terceirizados, conforme 
Portaria n°, 739/2015, de 1°/10/2015, publicada no Diário Oficial do Estado em 02/10/2015,-. 
conforme print da tela da versão virtual do DOE: 
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Assim sendo, a Comissão acima epigrafada é composta pelos servidores Ademário Bastos Santos 
Filho, matrícula n° 85.579.429-6,-José Hermes Carvalho Fernandes, matrícula n° 85.580.132-8 e 
Rita de Cássia Sá Viana, matrícula.n° 85.442.686-6, todos em atividade na Sede da.Instituição, no 
CAB. 

Em ralação as providências tomadas para compensar o montànte pago de forma indevida, no total 
de R$51.704,55, esta Gestão^tratou de proceder o abatimento do valor contratado, conforme 
processos em anexo, éstando regularizada a situação, compensando com o valor do reajuste 
devido, conforme planilha constante no processo n° 1224150035200, aberto em 26 de maio de 
2015, doe anexo. 

5.3.2 Nãò identificação da concessão do desconto de 10,08% contratualmente previsto, sobre 
o valor das passagens emitidas e faturadas pela Turismo Pinheiro Ltda. 

Outro aspecto merecedor'de destaque é o referente ao Contrato n° 08/2015, firmado com a Pinheiro 
Turismo. É importante esclarecer que embora a cláusula contratual preveja a concessão do 
desconto 10,08%, as regras de aplicação deste percentual aos preços das passagens aéreas, são 
aquelas que foram estabelecidas no Edital dè convocação do Pregão Presencial 02/2012, qual seja, 
comò forma' de incentivo à obtenção da menor tarifa promocional ou reduzida disponível no 
momento da aquisição da passagem aérea, deverá prever a redução do desconto oferècido pelas 
agências de viagem e de turismo sobre o valor das tarifas das passagens, da seguinte forma: em 
100% (cem por cento), quando o valor da passagem emitida for menor ou igual a 50% da tarifa 
básica ou cheia; em 50% (cinqüenta por cento), quando o valor da passagem emitida for na faixa 
de 30% a 49,99% da tarifa básica ou cheia; em 25% (vinte e cinco por cento), quando o valor da 
passagem emitida for na faixa de 15% a 29,99% da tarifa básica ou cheia; em 20% (vinte por cento), 
quando o valorada passagem emitida for na faixa.de 5% a 14,99% da tarifa básica ou cheia. 

. • < 

Em respeito ao princípio da •.vinculação ao. edital bem como após análise das planilhas e 
demonstrativos das faturas restou demonstrada a vantajosidade para a Administração Pública na 
aplicação das regras editalícias ao invés do desconto contratado de 10,08%. 
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Em reunião realizada na sala da Diretoria Geral, em 15 de junho do corrente ano, na qua! estiveram 
presentes o Sr. Juvenal Correia e o Sr. Nelson, ambos representando, a Pinheiro Turismo; o Sr. 
Paulo Nunes Filho, representando a Diretoria Geral; a Dra. Maria de Fátima Cardozo, representando 
a Assessoria Jurídica e Gisele Cristiane Bezerra Alves, representando a Coordenação de Contratos 
e Convênios, ficou definida a possibilidade da manutenção da concessão de desconto com base no 
edital quando se tratar de tarifa promocional e concessão do desconto contratual para os casos de 
tarifa cheia, vez que mais vantajosa do que a agência de turismo apliGar a tarifa cheia e aplicar o 
desconto de 10,08%. * 

5.3.3 Verificação de ofensa a princípios administrativos e licitatórios decorrentes do 
confronto das especificações exigidas, em edital, para aquisição de equipamentos de 
informática e a aplicação (ou utilização efetiva) de tais ferramentas. 

Preliminarmente, com relação aos. questionamentos sobre.a quantidade de equipamentos de 
informática adquiridos e oi montante pago,, nos termos do item 5.3.3, o resultado da visita técnica 
deste TCE encontrou como justificada as referidas aquisições, atestando estarem os preços 
compatíveis com os valores praticados no mercado. Quanto às especificações e demais 
exigências, passo agora a esclarecer; 

5.3.3.1 Do resultado da visita técnica 

a) Da aquisição de 3 computadores servidores 

Referenciar uma determinada quantidade e tipo de processador a ser ofertado para um certame de 
servidores não pode mais presumir tratar-se de característica excessivamente singular. O mercado 
de processadores Intel responde por quase 80% do mercado mundial e com uma sensível e 

. contínua tendência de ampliação desta participação de mercado (fonte: IDC). 

Referenciar um determinado índice mínimo de desempenho (Specint) também pode sér um 
expediente interessante, mas em absoluto a ausência deste procedimento pode ensejar algo que 
pudesse comprometer a ampla disputa e competitividade do certame. Ao contrário, é possível inferir 
que ao adotar preferencialmente o processador de fabricante mais amplamente adotado pela 

, indústria global, estará blindando-se de. futuros achaques ao desejar promover algum tipo de 
atualização tecnológica do legado adquirido.em observância a mais básica lei de. oferta x demanda. 
Processadores AMD^são mais raros no mercado, de mais difícil aquisição, pouca oferta, pouca 

'.concorrência e preços mais elevados. 

É fa'to que a engenharia adotada na concepção de um sistema de refrigeração de processadores 
pode variar de fabricante a fabricante. É possível encontrar-se produtos no mercado mal concebidos 
visando tão somente alcançar uma falsa competitividade em detrimento de padrões mínimos de 
qualidade, com conseqüência somente percebidas tardiamente com equipamentos que acabam por 
operar sob vida útil mais reduzida e/ou com prejuízos de performance na medida em que ao 
superaquecerem internamente, os processadores automaticamente reduzem suá freqüência de 
opéração. Ou seja, a despeito de estarem equipados com processadores que exibem índices SPEC 
adequados, na prática revelam desempenho sofrível e comprometidos pelo projeto de refrigeração 
inadequado. Assim posto, recomendamos a existência de um número'mínimo de ventiladores, no 
presente caso três, para endereçar projetos não espartanos neste importante quesito. Importante 
frisar que não houveram registros de "pedidos de esclarecimentos" ou "impugnação" promovidos 
por proponentes que se sentissem alijados do certame, portanto o.quesito comprovadamente não 
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ofereceu qualquer restrição, sendo compreensível pelo mercado e.não limitando a concorrência que 
teve como primeiro filtro a própria sociedade civil através das empresás de tecnologia, que são 
altamente qualificadas e instruídas: 

> 

Quanto ao número mínimo de baias para discos rígidos, estabelecer um número mínimo de oito não 
ofereceu qualquer restrição à desejável competitividade. Novamente, destacamos. que não 
houveram-quaisquer registros de "pedidos de esclarecimentos" ou "impugnação" promovidos por 
proponentes que se sentissem alijados do certame. O mesmo haveria de estabelecer um mínimo, 
pautou-se por ampla pesquisa preliminar no mercado, constatando-se serem raros os produtos que 
não oferecessem este quantitativo mínimo, independente da aplicação final pretendida para o 
equipamento ou se viria ou não ser utilizado em conjunto com sistema de armazenamento (storage) 
externo. Ademais, esta flexibilidade mínima assegura uma maior possibilidade de uso "do 
equipamento caso o mesmo tivesse que ser movimentado dentro da TI para desempenhar outras 

"funções. 

Quanto à expansibilidade de memória apontada pelo TCE, a priori parece procedente que o edital 
poderia ter permitido a oferta de equipamentos de menor escalabilidade de memória e, portarito, de 
menor preço, citando como exemplos algumas atas de registro de preços confrontando 
equipamentos Dell R520, Dell R620 e Dell R720. Contudo; é necessário considerar outros quesitos 
destes produtos que impactam severamente o seu preço final, tal como: quantidade de baias de 
discos, número de slots de expansão, fontes de alimentação e refrigeração redundantes. Deste 
modo, é questionável a afirmação de que um Dell R520 possa custar até a metade dos valores de 
um servidor Dell R720, ambos dotados do mesmo processador, quantidade de memória e área de 
armazenamento -interno, ensejando falsa a premissa de que a expansão de memória superior 
(presente no Dell R720) possa contribuir de tal maneira no preço do produto final. Ademais, registro 
de ATAS não'podem ser considerados com finalidade de comparação de preços, uma vez que ao 
registrar uma ATA o órgão barganha preço em função do quantitativo que está sendo adquirido, 
além do alcance que uma ATA pode ter, até cinco vezes o quantitativo ali estimado. Nossa aquisição 
foi de apenas'03 (três) servidores. ' ' 

b) Da aquisição de 100 computadores desktop 

Está defasada a afirmação de que gabinetes mais compactos encarecem o produto final. Essa foi 
uma realidade superada pela própria escala de produção mundial. Existe uma inequívoca tendênciâ 
do mercado, que tornam preferenciais produtos mais compactos e mais econômicos em todos os 
seus aspectos: menor consumo elétricp, menores perdas térmicas, enfim, mais ecológicos. Existe 
uma ampla e crescente oferta no mercado global de produtos cada vez mais compactos, os ditos 
gabinetes Small Form Factor, normalmente de até 9 litros, que já estão sendo superados pelas suas 
versões Uítra Small Form Factor ou Tiny de até 2 litros e quepodenrser afixados ao fundo de 
monitores de vídeo através do padrão VESÀ. Adiante e na mesma linha de raciocínio, está defasado 
o entendimento-de que um consumo menor enseja restrição à competitividade. Existe uma 
inequívoca e ampla procura por produtos que tenham um limite máximo de consumo elétrico, tal 
qual refletimos neste certame. 

O mundo possui espaços menores,-a prestação de serviço deve ser otimizada a menores espaços, 
revelando, dessa forma, um respeito a princípios como da eficiência, por exemplo, multiplicando a 
prestação de 'serviço em um espaço predeterminado, espelhando, dessa forma, uma 
responsabilidade social e econômica, eis que torna desnecessária locação de novas salas em razão 
da otimização do espaço originalmente projetado. 
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Quanto à exigência de teclado, mouse e monitor do mesmo fabricante, compreendemos que 
assegura um conjunto homogêneo sob garantia única e segura, caso contrário acarretaria em custo 
de gestão de um número maior de fornecedores para dar suporte e assistência técnica ao 
microcomputador. Ademais; várias empresas representando diversos fabricantes dispõem do 
requisito solicitado. Assim, não se aplicou qualquer restrição a este certame. Com efeito, existem 
fabricantes independentes e qualificados destes itens, mas o certame pretendeu, como de fato é 
desejável, adquirir microcomputadores dotados de seus respectivos nionitores.de vídeo, teclados e 
mouses e que;estes conjuntos estivessem cobertos por garantia do fabricante e do proponente de 
forma inequívoca e única. Considerar estes elementos como parte indisspciável da oferta total 
preserva o interesse público, não o contrário. 

Quanto à exigência, de cláusula de garantia com cobertura contra danos acidentais, há que se 
considerar a percepção de que se trata na verdade de uma apólice de^seguro contra, danos que, 
quando ocorrem, normalmente resultam na perda integrando ativo. Este tipo de garantia resulta em 
média um impacto de aproximadamente R$ 150,00/cada produto com vigência de 3 (três) anos que 
não representa "encarecer sobremaneira" o produto e entendemos aceitável pela proteção ao 
investimento realizado.. 

c) Da aquisição de 40 computadores tipo NETTOP 

Com a instalação da nova sede da Defensoria Pública situada no Centro. Administrativo da Bahia -
CAB, e em conformidade com o projeto elaborado pela Coordenação de Planejamento e Obras e 
Diretoria Administrativa à época, as recepções é antessalas dos gabinetes de atendimento dos 
Defensoras Públicos seriam equipadas com televisores e computadores, que permitissem gestão 
integrada entre os setores envolvidos no processo e, entre outras funcionalidades, informassem as. 
senhas de atendimento. Optamos, então, pela utilização de equipamentos do tipo nettop. 

No entanto, durante' a implantação dos núcleos na nova unidade, os Coordenadores verificaram 
que o projeto inicial não atenderia as expectativas, sendo o mesmo descontinuado. 

Um novo projeto foi elaborado concentrando em três salas de triagem todos os assistidos. 

Todos os equipamentos adquiridos receberam novas funções, sendo utilizados nas unidades do 
interior e capital, em recepções, triagens, painéis de senha e painéis de monitoramento, pois não 
exigem hardwares robustos para desempenhar suas funções, além de ser compacto e consumir 
menos energia que os computadores tradicionais. 
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5.3.3.2 Ausência de apresentação de garantia de 5% em contratação para aquisição de 40 
microcomputadores tipo NETTOP * , . V 

No tocante à exigência.de garantia contratual, a cobrança para apresentação das Garantias 
contratuais foi intensificada e ao longo deste ano sempre que previsto a obrigação de apresentação 
de garantia estas têm sido cobradas das empresas e inclusive notificadas para o efetivo 
cumprimento do contrato,ã exemplo das seguintes notificações expedidas: Notificação n° 02/2015, 
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referente ao Contrato n° 07/2015; .Notificação n° 01/2015, referente ao Contrato n° 08/2015; 
Notificação n° 02/2015, referente ao Contrato n° 08/2014; Notificação n° 01/2015, referente ao 
Contrato n° 27/2014; Notificação n° 02/2015, referente ao Contrato n° 82/2013; Notificação a° 
01/2015, referente ao Contrato n° 06/2015 e Notificação n° 01/2015, referente ao Contrato n° 
45/2013, de modo que aumentou a quantidade de garantias prestadas pelas empresas. 

5.3.4 Contrato Emergencial n° 014/2014 - Triunfo Projetos e^Consultoria Ltda. EPP. 

Ressalte-se que, quanto ao contrato emergencial n° 014/2014, a execução.e a extinção ocorreram 
na gestão antérior. Na atual gestão, não há ajuste, reajuste ou previsão de pagamento do objeto do 
aludido contrato, tendo inciado procedimento para Substituição da referida empresa, inclusive. 

5.3.4.1 Ausência da Ordem de Serviço nos Processos de Pagamento para a adequada 
Liquidação dâs Medições e Pagamentos dos Serviços de Engenharia 

' * 

Para os acordos futuros que versem sobre o objeto do mencionado-contrato, tendo em vista que a 
atual gestão coaduna com o entendimento sobre a importância da emissão das ordens de serviço, 
instrumento hábil a motivar o ato administrativo, devendo conter as especificações do prazo de • 
execução, com início e fim, a descrição detalhada dos serviços a serem realizados e o local, 

' acolhemos a recomendação de inclusão das ordens de serviço nos autos dos processos de 
. pagamento, o que está implementado. ' 

5.3.4.2 Inconsistência nos Mapas Resumos de Apropriação de Horas, sem a devida 
identificação dos quantitativos executados, valores unitários e valor total 

Tendo em vista o quanto constatado pelo TCE neste tópico, pontua-se que, a atual gestão desta 
Instituição, para as futuras contratações que versem sobre o objeto do mencionado contrato, 
compreende a importância dos procedimentos de controle sobre a liquidação de gastos com obras 
e serviços de engenharia, almejando promover o bom conhecimento das normas pelo seu corpo 
técnico e a implantação de metodologia de administração fiscal responsável na respectiva área, 
tendo ciência dò quanto já destacado pelo TCE. 

No novo edital de contratação da emprésa-responsável pela realização de projetos, há a previsão 4 

. expressa de.que o valor de horas será pago apenas se efetivamente trabalhado para a Instituição, 
e de acordo com tabela anexa aoedital, cabendo a Instituição, ciente da récomendação do TCE em 
promover os meios efetivos para fiscalização de horas, o que está plenamentente acolhido. 

i • f - ' 

5.3.4.3 Falta de Plano de Trabalho para Justificar Licitação e Contratação de Consultoria para 
Obras e Serviços de Engenharia 

Em atenção ao.quanto pontuado pelo TCE, informamos que, em 10 de junho de 2014, a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia rescindiu amigavelmente o Contrato n° 25/2012, o qual foi celebrado 
com a empresa Geohidro Consultoria Sociedade Simples LTDA, tendo como objeto a contratação 
de serviços de cadastramentos, vistorias, projetos de arquitetura è engenharia, inclusive reformas, 
acompanhamento e fiscalização, levantamento de quantitativos, orçamentos, perícias em 
edificações públicas, estudos e relatórios ambientais eanálise crítica de projetos da capital e interior, 
do Estado da Bahia. '' 
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Pontua-se, ainda, que esta Instituição buscando se adequar as recomendações apresentadas por 
este Tribunal de Contas, providenciou a abertura de processo licitatório para a .contratação de nova 
empresa para a realização do objeto acima mencionado, através da Concorrência Pública n° 
01/2015, por meio do Processo Administrativo n° 1224150057190, em que foram anexados os 
seguintes documentos: termo de referência, qualificação da equipe técnica, planilha, orçamentária 
detalhada por sede da DPE e geral, planilha orçamentária unitária, composição analítica da taxa de 
BDI, composição de cargos sociais, roteiro básico para a elaboração de projetos e o modelo de 
cronograma físico de projetos, desenvolvendo, portanto, um plano de trabalho a justificar as 
licitações e contratações de obras e serviços de engenharia realizados pela Defensoria Pública. 

Na nova licitação, i a Administração tratou de esclarecer o plano de trabalho justificando a 
necessidade de contratação de empresa de projetos, que será paga de acordo com os projetos 
éfetivamente confeccionados, e apenas requisitados os projetos de construção ou reforma com 
efetiva previsão de1 realização, estando previsto, a priori, as seguintes obras e reformas: Jardim 
Baiano (Tororó); Vitória da Conquista; Casa de Acesso à Justiça I; Ilhéus; Alagoinhas; Jardim 
Baiano/Camaçari;. Juazeiro; Paulo Afonso; Serrinha; Jacobina; Santo Antônio de Jesus; Jardim 
Baiano 2 (metro). 

5.3.5 Realização de despesas antieconômicas no montante de R$ 5.967.345,24 realizadas 
pela DPE/BA 

Os Contratos de locação do imóvel localizado no Edf. Multicab Empresarial, celerados entre a DPE 
e a GPEC expiraram a sua vigência em 08 de maio do ano em curso. 

Necessário esclarecer que tal questionamento esta sendo objeto de apreciação por esta corte de 
contas, em razão do julgamento da prestação de contas da antiga gestora, bem como no Ministério 
Público, pelo que, em muitos pontos as respostas devem ser prestadas pela antiga gestora, que já 
procedeu em sua,defesa junto a e'stas esferas. 

5.3.5.1 Realização de despesas antieconômicas em 2014, da ordem de R$ 2.056.265,46, 
relativas a locação de imóveis, resultando, acumuladamente, desde 2013, em prejuízo ao 
Erário no montante de R$ 3.235.384,32 

.Em razão dos apontamentos realizados pelo Egrégio Tribunal de Contas, a Gestão atual optou por 
não prorrogar o prazo dos Contratós n° 25/2013 e 36/2013. 

> 

Desde então travou-se uma árdua negociação com a empresa proprietária do imóvel'a fim de baixar 
os valores da locação, tomando-se como base as três avaliações de aluguel do imóvel acima citado, 
realizadas porcorretores credenciados contratados pela Defensoria Pública do Estado. 

Até o presente momento não.foi possível chegar a um acordo em relação ao novo valor a ser 
praticado, no qual-as negociações, atualmente, envolvem o Ministério Público do Estado, conforme 
documentação anexa. 
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5.3.5.2 Gastos antieconômicos, no valor de R$ 2.421.547,87, para realização de investimento 
em obras de melhoria e benfeitoria em patrimônio de terceiro/FCE Engenharia Ltda. (Contrato 
n° 81/2013) 

Em atenção ao quanto observado neste item, informamos que o Contrato n° 81/2013 foi 
rescindido no dia 01 de março de 2015. Bem como que a atual gestão desta Instituição, 
buscando observar as recomendações feitas pelo TCE, vem trabalhando para adequar a 
sua rotina interna. 

>5.3.5.3 Gasto antieconômico, no valor de R$ 310.413,05, em virtude da construção de 
subestação de energia elétrica em propriedade de terceiros/Manutenção e Consultoria 
Elétrica Especializada Ltda. - MCEE (Contrato n° 019/2014} 

No decurso do ano de 2015 não,foi realizada qualquer despesa que beneficiasse o patrimônio 
privado. Nos bens locados pela DPE este ano somente foram-realizadas adequações necessárias 
a ocupação do imóvel, tais como instalação de rede lógica, de ares condicionados e divisórias, 
especialmente nas sèdes do Interior do Estado recém ocupadas. 

Os questionamentos relacionados a Obras de Construção, Reforma e Locação do prédio sede do 
CAB serão objeto de apreciação pelo TCE, na oportunidade do julgamento das contas da ex-
Gestora, e do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Estando a matéria sendo tratada diretamente com o próprio Ministério Público, tudo materializado 
no ofício abaixo transcrito, em anexo, razão pela qual acolhemos os opinativos do TCE no sentido 
de otimizar os recursos públicos, còm prudência no tocante este tema: 

Oficio DPE/GAB n° 655/2015 

Salvador, 28 dè outubro de 2015. 

À Sua Excelência a Senhora 
RITA TOURJNHO 
Promotora de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa - GEPAM. 

Referência ao.SIMP n° 003.0.146244/2014 

Senhora Promotora, 

Camprimentando-a inicialmente, sirvo-me d.o presente para informar a V Bxa. e 

solicitar recomendação acerca dos fatos ocorridos tendo em uista à manutenção 

do contrato de locação do prédio sede da Defensoria Pública. do Estado da 

Bahia. referente ao'SIMP nd 003.0.146244/2014. 
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1. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por sua Gestora, Dra. Vitória Beltrão 

' Bandeira, em 2013, através dos contratos 25/2013 e 36/2013, celebrou 

coritrato de locação de imóvel com a empresa GPEC Patrimonial e Incorporadora, 

cujos objetos dos alugueis sào salas e garagens' situadas no edifício Multicab 

Empresarial I. ' • 

* 

2. O contraio n"25/2013 prevê a locação de uma área de 2.636,48 m*, previsto o 
• 

valor do metro quadrado em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), e corresponde a 
V • -

loja n° 03 do térreo, metade do segundo pavimento, •o terceiro e o quarto 

pavimento inteiros, composto de 58 salas e uma loja, além de 58 vagas de 

garagens cobertas, além do condomínio deforma proporcional. 

, 3. O contrato 36/2013 prevê a locação de uma área de 517 mJ, previsto o metro 

quadrado em 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), e 

corresponde a metade do segundo pavimento, composto de 11 salas e 11 ' 

i garagenscobertas, além do condomínio deforma proporcional. 

4. Em maio de 2015; o valor a título de aluguel era de R$171.319,87 (cento e 

setenta e um mil, trezentos e dezenove oitenta. e nove mil e duzentos reais)/mês 

e R$ 32.870,24 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta mil e vinte e quatro 

centavos)/mês, referente aos contratos 25 e 36/2013, respectivamente. 

( 5. -Em 18 de maio de 2015, a GPEC Empresarial e Incorporadora após ter sido 

provocada acerca do término do ajuste inicial e da necessidade desta Instituição 

em promover um reajuste nos valores, cuja previsão de pagamento importava 
i 

no valor total de R$ 211.418,43 (duzentos e onze mil, quatrocentos e dezoito • 

reais e quarenta, e três centavos), além de manter entre as responsabilidades 

da Defensoria. Piíblica do Estado da Bahia do pãgament.o do IPTU, apresentou 

formalmente proposta de renovação. ' 

.6. Nesta primeira negociação, a GPEC Empresarial e Incorporadora ofertou 
/ 

proposta de renovação para o importe total de R$ 189.200,00 (cento e oitenta 

e nove mil e duzentos reais)/mês, propondo o metro3 de R$ 60,00, além do 

condomínio de forma, proporcional, passando o IPTU a ser de responsabilidade 

da Locadora, deixando de incluir reajuste de 3,54% no valor do metro2. 

\ 

7. Ocorre <jue, considerando o término do contrato e a previsão do citado reajuste, 

esta. Administração Superior da Defensoria ftiblica do Estado da Bahia y 

entendeu por bem renegociar o valor do contrato, pelo que, ainda, no prazo de 

li 
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vigência do contrato e renovação da Locação contratou 03 (três) empresas para 

elaboração de pareceres de avaliadores imobiliários. 

8. A empresa AVALIATEC Engenharia de Avaliações e Consultores LTDA 

apresentou como valor para o aluguel o importe de R$ 290.000,00 (cento e 

noventa mil reais}/mês . -

9. A empresa ACP Empreendimentos apresentou como valor de aluguel o import,e ' 

de R$ 166.900,00 (cento e sessenta e seis mil e novecentos reais)/mês 

10. A empresa ACPLAN - Assessõria, Consultoria e Planejamento Ltda apresentou 

como valor de aluguel o imjiorte de R$ 150.777,88 (cento e cinqüenta mil 

setecentos e seterita e sete reais e oitenta e oito centavos)/mês. 

' 11. Em ato contín uo, em junho de 2015, esta Administração Superior da Defensoria 

Pública do Estado realizou reunião com representantes da GPEC Empresarial e 

Incorporadora. no qual noticiamos a. realização dos laudos particulares de 

avaliação e apresentamos os valores, propondo, de imediato, o menor valor 

entre as avalia.ções. 
•v 

12. Em 30 de junho de 2015 a GPEC Empresarial e Incorporadora apresentou 

resposta a proposta de redução do valor, reapresentando a proposta inicial 

narrada no item 6, desta, alertando que a falta de pagamento dos alugueis, 

caso em atraso, ensejaria o pagamento ide multa, juros e correção monetária. 

13. Em 08 de julho de 2015, restou realizada audiência, extrajudicial no Ministério 

Pítbhco do Estado da Bahia, presidida por V. Exa, Dra Rita Tourinho, no qual a 

Instituição se j'ez presente, através do Sübdefensor Público Geral do Estado, Dr. 

kafson Saraiva Ximenes, bem como. um Auditor do Tribunal, de Contas do 

Estado, representantes da GPEC Empresarial e Incorporadora e seu advogado, 

além do Procurador do 'Tribunal de Contas, no qual restou registrado o 

desinteresse do Locador em reduzir o valor do aluguel, bem qual registrou-se 

outras providências. 

14. Restoiv sabido que ao lado deste processo de renovação encontra-se em 

processamento neste Ministério Público do Estado da Bahia e no Ministério 

público de Contas, inquéritos nos quais, entre outros objetos, estão os presentes 

contratos e sobrepeço nos* valores praticados. 

- 1 • ' , 

15. Posto isto, certificamos a V. Exa. as providências administrativas que estão 

^ sendo tomadas para proteção ao erário público no sentido de renegociar o valor 

originário, contudo, por tratar-se de ajuste bilateral não houve adesão da 

fí 
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_ Locadora à proposta, o que nos imprimiu o dever de pagar pela mbrica 

"INDENIZAÇÃO" o referido aluguel, em atenção ao princípio da continuidade do 

serviço público. * 

16. Dessa feira, informamos a V. Exa. aspjouidências até então tomadas por esta 

Administração Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e solicitamos 

posicionamento sobre a ckual fase do inquérito (Referência ao SIMP n° 

003.0.146244/2014), e sobre a recomendação, ou não, desse órgão ministerial, 

a par das presentes considerações, acerca da continuidade do pagamento a 

título de "INDENIZAÇÃO", no importe indicado pela empresa GPEC Empresarial 

e Incorpora dora, item 6, até a conclusão do referido inquérito. 

, Desde já. colocô-me à disposição para maiores esclarecimentos, se necessário. 
i 

' Atenciosamente, . , 

CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO 
Defensor Público Geral" . 

t 

5.4 Área jurídica 

5.4.1 Licitações 1 

5.4.1.1 Licitações realizadas com imposição de condições de habilitação inadmitidas pela lei 

Em atenção à Solicitação n° 009RB/2015-TCE, informamos o seguinte: 
Em relação ao quanto apontada pelo TCE rios Pregões Eletrônicos: 03/20Í4; 13/2014 e 27/2014, a 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, através da Coordenação Permanente de Licitação -
COPEL, procedeu a devida correção nos Editais em elaboração, objetivando assim, evitar a 
ocorrência de qualquer ilegalidade. Valendo salientar que 13(treze) empresas participaram do PE 
03/2014; 15(quinze) do PE 13/2014 e 06 (seis) no PE 27/2014. 

Por oportuno, informamos que, em duas licitações realizadas em outubro do corrente ano, houve a 
participação de 47(quarenta e sete) e 43(quarenta e três) empresas nos Pregões Eletrônicos 
06/2015 e 18/2015, respectivamente. ' 

1 • ' y 

Até o presente momento, não houve nenhuma impugnação de quaisquer ficitantes acerca das 
exigências para realizarem procedimento licitatório, contudo tal recomendação será levada ao 
conhecimento do setor competente com as considerações deste TCE. 

5.4.1.2 Realização de licitação sem demonstração de economicidade na escolha efetivada 

A atual Gestão da DPE, atenta a tomar decisões pautadas em seu compromisso com o erário, bem 
como preocupada em administrar de forma responsável, em 03 de. setembro de 2015, autuou, 
através da Diretoria Geral, o Processo Administrativo n° 1224150063786, cujo objeto é auferir a 

I? 
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quantidade de equipamentos de ares condicionados por unidade do Estado da Bahia, elaborar 
proposta de aquisição de novos aparelhos para substituição, bem como proposta de manutenção 
para os equipamentos já-existentes, a fim de reunir as informações necessárias para abertura de 

' certame licitatório para aquisição dos equipamentos de ar, com o escopo de extinguir os contratos 
,de locação atualmente vigentes. 

Desta forma, pretende acolher as orientações deste TCE, otimizando ps recursos públicos. 

5.4.2. Dispensas • 
t • 

5.4.2.1. Realização de dispensa emergencial, por falha de planejamento orçamentário e 
financeiro - ^ ' '' 

A Administração desta Defensoria tem planejado as suas contratações com 04 (quatro) meses antes 
do fim do prazo dos contratos atualmente vigentes, de modo a evitar as contratações emergenciais. 

No decurso de 2015, algumas contratações emergenciais foram necessárias, todavia, em todas 
elas houve fatos supervenientes e imprevisíveis, de modo que a não contratação emergencial 

.resultariam em maior prejuízo ao erário caso não fossem realizadas. 

Seguindo orientação, nesta gestão há uma determinação de abertura de procedimento de forma 
ordináriá, em 04 meses antes do término do contrato, sendo extraordinária procedimentos diversos. 

Acerca de procedimentos internos de apuração, já há questionamentos acerca desta matéria junto 
ao Tribunal de Contas do Estado, órgão plenamente capaz para apurar a responsabilidade no feito. 

5.4.3. Inexlgibilidades, Contratos e Convênios 

Em relação ao presente ponto, concernente nas inexigibilidades realizadas, bem como' nos 
contratos e convênios celebrados, conforme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, não 
foram encontradas falhas ou irregularidades merecedoras de destaque. 

5.4.4. Sindicâncias' e processos administrativos disciplinares 

No tocante ao quanto indicado no presente apontamento, cumpre instar que esta Instituição, tão 
logo tomou conhecimento dos fatos ocorridos, buscou registrar Boletim de Ocorrência, bem como, 
no âmbito interno, procedeu à instauração da Sindicância Investigativa n° 122414000999, visando 
a apurar a autoria, fazendo parte desta resposta o presente no item 5.3.1.2 e 5.3.1.3. 

Pontua-se, ainda, que, no intuito de evitar novas ocorrências! a unidade defensorial da Vasco da 
Gama foi desativada e todos os bens móveis que lá guarneciam foram alocados em uma sala 
específica dà Coordenação de Modernização de Informática, com monitoramento na entrada e 
saída, através de câmeras de segurança, assim como por toda equipe de servidores e de segurança 
do edifício, a fim de zelar pelo patrimônio público sob sua tutela. 

\ 

Av. Ulisses Guimarães, 3386,4° andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia. CEP: 41.2)9-400 

Tel.: (71)3117-9002. E-mail: gabinete@defensoria.ba.aov.br 

mailto:gabinete@defensoria.ba.aov.br


f T C E / G É P R O 

Defensoria Pública 
• BAHIA 

PG.633 
7 " 

6. ACOMPANHAMENTOS 

6.1. Acompanhamento de auditorias realizadas pelo TCE/BA 
f - » 1 . 

,6.1.1. Exame dá prestação de contas do exercício 2013 

a) Falta de Plano de Trabalho para justificar licitação e contratação de consultoria para obras 
e serviços de engenharia 

•. i 

Narra o Tribunal de Contas do Estado que, em relação, ao Contrato n° 014/2014, firmado com a 
empresa Triumpho Projetos'e Consultoria Ltda. EPP, não foi elaborado'Plano de Trabalho para 
licitação e contratação de consultoria para obras e serviços de engenharia, que se destina a 
descrever o conteúdo aprovado para execução, gestão de recursos e acompanhamento de projeto 

^ de obras e serviços de engenharia, contendo: finalidade, metodologia e cronograma dos serviços a 
serem verificados. 

Ratifique-se qué, quanto ao contrato emergencial n° 014/2014, a execução e a extinção ocorreram 
^ na gestão anterior, razão pela qual não há medida saneadora a ser adotada pela atual gestão em 

relação áo presente apontamento, sem prejuízo dos cuidados a serem- adotados em contratações 
futuras que detenham.objeto similar, o que já ocorreu na confecção da nova licitação. 

b) Exigência indevida de comprovação cumulativa, de patrimônio líquido e garantia de 
participação 

Narra o Tribunal de Contas do Estado que,o Relatório de Auditoria do exercício de 2013 apontou a 
exigência cumulativa, presente em editais, de comprovação de patrimônio líquido e prestação de 
garantia da participação, contrariando dispositivo legal e Súmula n° 275 do TCU. Contudo, na atual 
auditoria, foi constatada que a referida exigência não foi revelada nos contratos da DPE. 

\ 

c) Despesas antieconômicas com locação de imóveis, no montante de R$ 1.179.118,86 e 
afronta ao princípio da razoabilidade na locação e reforma de imóvel privado que totalizam 

^ despèsas autorizadas no montante de.R$ 6.859.374,88 

No que concerne ao presente item, a atual Administração Superior da Defensoria Pública adotou 
diversas medidas a fim de resguardar o patrimônio e o erário público. Deste modo, os mecanismos 
de controle dos contratos e sua fiscalização foram intensificados. 

Conforme Oficio n° 655/2015 (Documento 01), encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de 
Defesa do Patrimônio Público e da. Moralidade, quanto às recomendações acerca dos fatos 
ocorridos tendo em vista a manutenção do contrato de locação do prédio sede da Defensoria, 
cumpre informar que, em maio de 2015, o valor a título de aluguel era de R$171.319,87 (cento e 
setenta e um mil, trezentos e dezenove oitenta e nove mil e duzentos reais)/mês e R$ 32.870,24 
(trinta e dois mil, oitocentos e setenta mil e vinte e quatro centavos)/mês, referente aos contratos 
25 e 36/2013, respectivamente. 

Em 18 de maio de 2015, a GPEC Empresarial e Incorporadora apresentou formalmente proposta 
de renovação, após ter sido provocada acerca do término do ajuste inicial e da necessidade desta 
Instituição em promover um reajuste nos valores, cuja previsão de. pagamento importava no valor 
total de R$ 211.418,43 (duzentos e onze mil,«quatrocentos e dezoito, reais e quarenta e três 

A 
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centavos), além de manter entre as responsabilidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia 
do pagamento do IPTU. 

Nesta primeira negociação, a GPEC Empresarial e Incorporadora ofertou proposta de renovação 
para o importe total de R$ 189.200,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos reais.)/mês, na qual 

" propôs o metro2 de R$ 60,00, além do condomínio de forma proporcional, passando o IPTU a:ser 
de responsabilidade da Locadora, deixando de incluir reajuste de 3,54% no valor do metro2. 

Ocorre que, considerando o término do contrato e a previsão do citado reajuste, esta Administração 
Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia entendeu por bem ̂ renegociar o valor do 
contrato, pelo que, ainda no prazo de vigência do contrato e renovação da Locação, "contratou 03 
(três) empresas para elaboração de pareceres de avaliadores imobiliários. 

^ A empresa AVALIATEC Engenharia de Avaliações e Consultores LTDA apresentou como valor para 
o .aluguel ó importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa' mil reais)/mês. A empresa ACP 
Empreendimentos apresentou como valor dé aluguel o importe de R$ 166.900,00 (cento e sessenta 

• e seis mil e novecentos reais)/mês. A empresa ACPLAN - Assessoria, Consultoria e Planejamento 
• Ltda. apresentou como valor de aluguel o importe de R$ 150.777,88 (cento e cinqüenta mil 

setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)/mês. 

Em ato contínuo, em junho de 2015, esta Administração Superior realizou reunião com 
representantes da GPEC Empresarial e Incorporadora, na qual noticiamos a realização dos laudos 
particulares de avaliação e apresentamos os valores, propondo, de imediato, o menor valor entre 
as avaliações.. 

' * 

Em 30 de junho de 2015 a .GPEC Empresarial e Incorporadora apresentou resposta à proposta de 
redução do valor, reapresentando a proposta inicial, alertando que a falta de pagamento dos 

• alugueté, caso em atraso, ensejaria o pagamento de mülta, juros e correção monetária. 

Em 08 de julho de 2015, restou realizada audiência extrajudicial-no Ministério Público do Estado da 
Bahia, presidida pela Promotora de Justiça responsável pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa 

^ do Patrimônio Público e da Moralidade, Dra.'Rita Tourinho, na qua) a Instituição se fez presente, 
através do Subdefensor Público Geral' do Estado, Dr. Rafson Saraiva Ximenes, bem como um 
Auditor do Tribunal de Contas do Estado, representantes da GPEC Empresarial e Incorporadora e 
seu advogado, além do Procurador do Tribunal de Contas, no qual restou registrado o desinteresse 

,do Locador em reduzir o valor do aluguel, bem como foram registradas outras providências. 

Em suma, ramificados que providências administrativas estão sendo tomadas para proteção ao erário 
- público no sentido de renegociar o valor originário, contudo, por tratar-se de ajuste bilateral, não 

houve adesão da Locadora à proposta, o que nos imprimiu o- dever de pagar pela rubrica 
"INDENIZAÇÃO" o referido aluguel, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, 
tendo em vista ser extremamente temerário proceder a repactuação sem o. aval do Ministério 

' Público, que entende, a príori, como improbo o valor pactuado, no contexto em que está incurso. 

6.1.2. Auditoria operacional no programa 166 - acesso à justiça integral e gratuita do plano 
plurianual - PPA 2012/2015 / inspeção 

Ém relação à implementação de defensorias regionais còm estrutura física, administrativa, 
tecnológica, judiciária e extrajudiciária previstas no Plano Plurianual 2012/2015, com recursos 
orçamentários e financeiros; de modo que seja possível a nomeação de novos defensores no 
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interior do Estado, pontuamos qué foram designados 13 (treze) novos defensores públicos para as 
comarcas do interior do Estado da Bahia, conforme portarias de designações publicadas no Diário 
Oficial do Estado da Bahia em 15 de outubro de 2015, acostadas aos presentes autos (Documento 
02). ; 

Ademais, certificamos, ainda, que 05 (cinco) novas comarcas foram inauguradas recentemente pela 
Instituição, em 2015, a saber: Amargosa, em 26 de outubro de 2015; Barreiras, em 29 de outubro 

Yde 2015; Brumado, em 12 de novembro de 2015; Eunápolis, em 04 de novembro de 2015/ e Irecê, 
com previsão de inauguração em 11 de dezembro de 2015. 

Oportuno registrar que, até o mês de março do ano corrente, tínhamos o total de 26'6 (duzentos e 
sessenta e seis) defensores públicos, dos quais 104 (cento e quatro) atuavam, à época, nas 23 
(vinte e três) comarcas do interior do Estado e 162 (cento e sessenta e dois) na Capital. Atualmente, 
dentre os 583 (quinhentos é oitenta e três)* cargos de Defensor Público" constantes na previsão 
legislativa, contamos com o quantitativo atual de 278 (duzentos e setenta e oito) defensores 
públicos, dos quais 116 (cento e dezesseis) atuam nas 28 (vinte e oito) comarcas do interior e 162 
(cento e sessenta e dois) na Capital. - ^ . 

Quanto ao apontamento concernente na divulgação do direito de acesso gratuito à justiça à 
população carente, promovendo a disseminação de informações ao público-alvora fim de propiciar 
o exercício da cidadania, cumpre informar que a Assessoria de Comunicação - ASCOM, 
responsável pela ampla divulgação da atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia no sítio 
eletrônico institucional, na imprensa e nas redes sociais, planeja e produz conteúdo que torna 
público a missão institucional da DPE/BA, que é garantir o direito de acesso à justiça a todos os 
cidadãos baianos. 

Por meio de campanhas de comunicação, que incluem matérias jornalísticas, fotografias, peças 
gráficas e relacionamento com a imprensa, a ASCOM atua para que a. informação sobre os 
trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Publica do Estado chegue, principalmente, a pessoas em 
qualquer situação de vulnerabilidade. Ações de comunicação como a campanha veiculada para 
divulgar o projeto "Defensoria Cidadã Itinerante" (Documento 03), qué atende à população nas 
Bases Comunitárias de Segurança na "Capital e interior do Estado, contou com produção de banners; 
folhetos1 informativos com locais de atendimento; veiculação de spot em carros de som nas 
comunidades (Documento 04); cobertura jornalística com elaboração de matéria, fotos e release 
para imprensa; além de panfletagem para divulgação do projeto. 

No que concerne à necessidade de implementação de controle para contabilização e 
acompanhamento do passivo judicial decorrente das nomeações de advogados dativos, com 
vistas a suprir a ausência de defensores públicos, para dotar o Estado de meios para o 
monitoramento do custo com o^pagamento de precatórios decorrentes da assistência jurídica e 

•judiciária gratuita, vale salientar o que se segue. r 

• Inicialmente, pontuamos que a competência para o referido controle é'do Tribunal de Justiça do 
Estado, bem como de interesse da Procuradoria Geral do Estado, logo, dó poder executivo. 
Não obstante, informamos^ que a atual gestão dessa Defensoria instituiu controle interno das 
nomeações de advogados dativos, tão-somente a título de amostragem, tendo em vista que a 
totalidade das referidas nomeaçpes não é encaminhada a esta Instituição, mas todas são enviadas 
para o Pòder Judiciário. 
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A tempo, vale salientar que, no exercício corrente, foi encaminhado o Ofício DPE/GAB n° 446/2015 
(Documento 05) ao Juiz Coordenador do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, através do qual solicitamos a inclusão de um novo item no atual 
formulário de requerimento de pagamento de precatórios, em todos os modelos, ou mesmo a 
criação de um modelo novo e específico, de forma que o magistrado, ao preenche-lo para formar o 
processo de pagamento de precatório, destaque tratar-se de pagamento para advogados 

, nomeados como dativos ou curadores. Na oportunidade, solicitamos, ainda, o encaminhamento 
trimestral de relatório que contenha, dé forma discriminada, a data, o valor pago a este título, o 
número do processo, o titular do crédito, o número de inscrição na OAB e a comarca originária da 
ordem de pagamento. '' 

No mesmo sentido, foi encaminhado o Ofício n° 472/2015 - GAB - DPE (Documento 06), ao 
Procurador Geral do Estado, através dò qual foi dada a ciência do Oficio protocolizado junto ao 
Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado, a fim de cumprir o comando do Tribunal de 
Contas do Estado. Contudo, o sistema eletrônico foi apenas parcialmente alterado, o que se mostra 
ainda insuficiente para cumprir o objeto integral da decisão, sendo de responsabilidade, esta 

. contabilidade, do Poder judiciário, e de total interesse do Poder executivo. 

Na certeza de termos prestado às informações pertinentes, colocamo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos, renovando protestos de consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

Moi ana Costa Lujan 
ral Interina 
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
EDA MORALIDADE ADMINISTRATIVA-GEPAM 

5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

SÍmp n° 003:0.146244/2014 

Aos 08 dias do mês de JULHO de 2015,-às 15:-00h, na sala desta Promotoria 

de- Justiça, situada na Avenida Joana Angélica, 1312, Edf. Sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia, Anexo, 4o andar, S/404 - Nazaré, 

nesta Cidade, perante a Promotora de Justiça infrafirmàda e o Procurador do. 

Ministério Público de Contas do Estado dà Bahia, compareceram os 

representantes, da Defensoria Pública, os Beis. PEDRO BAHIA e RAFSQN 
XIMENES, Gerente de Auditoria da 6a Coprdenadoria de Controle Externo do 

TCE, ALEX PEREIRA DOS SNATOS, a Sra. MARIA LÚCIA DA, SILVA, 
, representante da empresa GPEC Patrimonial Ltda-Me, acompanhada do Bel. 

MARCELO JUNQUEIRA AYRÉS FILHO, para tratar das renovações dos 

contratos de locação firmados entre a Defensoria Pública e a empresa GPEC, 

diante dá existência-de Inquérito Civil em andamento, no âmbito dos 

Ministérios Públicos Estadual e de Contas, que, dentre outras coisas, apura 

possível sobrepreço dos valores praticados nos referidos contratos de 

locação. Pelos representantes da Defensoria Pública foi dito que houve,uma 

tentativa . de redução das propostas apresentadas pela GPEC, após 

provocação, inicial da própria Defensoria, em virtude das três avaliações 

realizadas por empresas contratadas pelo ente público, porém a GPEC 

alegou impossibilidade de redução superior à proposta apresentada em 

. atenção ao pleito realizado. A representante da GPEC disse desconhecer as 

•niencionadas avaliações, mas entende que. ò valor dó m2 praticado nos 

citados imóveis está abaixo dá média dos outros contratos concernentes a 

vL^ 
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espaços nó mesmo prédio. Pelos Ministérios Públicos foram requisitadas 

cópias de. todos os contratos de locação referentes aos espaços/salas 

existentes no prédio Muíticab Empresarial 01; situado em Sussuarana, no 

prazo de 5(cinco) dias úteis.. Os Defensores Públicos juntaram ao, Inquérito 

Civil cópias dos documentos referentes às tratàtivas efetivadas com a, GPEC 

visando a renovação do contrato. Os representantes da Defensoria Pública se 

comprometeram a entregar, na administração da empresa GPEC, situada no 

prédio Muíticab Empresarial 01, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas as 
/ • • • • . ' 

avaliações realizadas nos;imóveis locados 1 

, CC. 
MARCEDSláuEIRA SANTOS 

PROCURADOR DE CONTAS 

"OURINHO 

PROMOTORA DEJUSTIÇA 

PEDROB/aHIA 

ISOR PÚBLICO 

RAFSON XIMENES 

DEFENSOR PÚBLICO 

ALEX BEREtrarDOS SNATOS 

GERENTE DE AUDITORIA 

FILHO 

; / M P \ 1. 



FP T C E ' G E P R O 

PG.63S 

Defensoria Pública 
BAHIA 

Jnstkuição essencial ã Justiça 

Ofício DPE/GAB n° 400/2015 
Salvador, 10 de julho de 2015. 

À Senhora 
MARIA LÚCIA DA SILVA 
Representante da GPEC Patrimonial e Incorporadora 
Av. Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edf. MultiCab Empresarial, sala 102, Sussuarana 

Senhora Representante, 

Cumprimentando-a inicialmente, encaminho anexas avaliações realizadas nas 

Unidades desta Instituição instaladas no Edifício MultiCab Empresarial, conforme 

acordado em reunião ocorrida em 09 de julho de 2015, no Ministério Público do Estado 

da Bahia, com a Promotora de Justiça, Dra. Rita Tourinho. 

Atenciosamente, 

PEDRO PAUL0 CASALI BAHIA 
Defepsor Público 

Assessor de Gabinete 
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DEFENSORIA PÜB1JCA 
um* 

/Mtti/çSo esssvTCM' i Jutfya 

C O M U N I C A Ç Ã O I N T E R N A 

DG N° 41/2015 

Setor: Diretoria Geral 

Setor: _ 
Gabinete 

Assunto: Planejamento Estratégico 

Exmo. Sr. Defensor Público Geral. 

Encaminhamos a V. Sa, proposta de regimento interno administrativo com vistas a regulamentação das 
atividades e atribuições das unidades administrativas da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

Constitui-se como objeto da proposta o descritivo das atribuições e competências da Diretoria Geral da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia em acordo com a Lei Complementar 26 de 28 de junho de 2006. 

Para atender a esse escopo, a título de sugestão, faz-se necessário, a criação de grupo de trabalho 
específico para aprimoramento da referida proposta e verificação das interfaces com as.demais 
unidades da Defensoria. 

Salienta-se ainda que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado em seu processo n^ TCE n9 001601/20X5 
a fl 07 manifesta-se quanto da "Ausência de Regimento Interno": 

"O artigo 72 da Lei Complementar N? 26, de 28/06/2006j estabelece que as 
competências da Diretoria Geral e das unidades que compõem a DPE serão fixadas em 
regimento Interno...." 

Desta forma, submeto à apreciação de V.Sa. a proposta de regimento interno administrativo. 

HORAJ^V: 

3 . 701 

TCE/GEPRO 

PG. e?2. 

Paulo de Souza Nunes Filho 
D e ; Diretor Geral 

Para* 
Clériston Cavalcante de Macedo 

De: 21/09/2015 

Atenci 

Paulo de Souza Nunes Filho 
Diretor Geral DPE/BA 

DOC: 1224150068516 
DATA^/ Oty/2 015 

ASS: 

Av. Ulysses Guimarães, n9 3.386 - Edf. MultiCab Empresarial, Sussuarana - Salvador/BA - CEP 41.219-400 
E-mail: diretoria geral@defensoria.ba.gov.br 
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Membros do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia 

MEMBROS NATOS 

Dr. Rafson Saraiva Xímenes - Subdefensor Público Geral 

Dra. Carla Guenem Fonseca Magalhães - Corregedora Geral 

Sra. Tânia Maria Gonçalves Palma Santana - Ouvidora Geral 

CONSELHEIROS ELEITOS TITULARES 

Dr. Gil Braga de Castro Silva 

Dra. Maria Auxiliadora Santana Bispo Teixeira 

Dr. Juarez Angelín Martins 

Dra. Mônica de Paula Oliveira Pires de Aragão 

Dr. Robson Freitas de Moura Júnior 

CONSELHEIROS ELEITOS SUPLENTES 

Dr. Alexandre Alves de Souza 

Dr. Pedro Joaquim Machado 
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UMA NOVA DEFENSORIA, UMA NOVA HISTÓRIA 

Clériston Cavalcante de Macêdo 
Defensor Público Geral 
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CONTEÚDO 

TÍTULO I - Das atribuições e competências da Diretoria Geral; 

SUBTÍTULO I - Das atribuições da Coordenação de Modernização e 
Informática 

SUBTÍTULO II - Das atribuições da Diretoria Administrativa 

CAPÍTULO I - Da Coordenação de Serviços Administrativos 

CAPÍTULO II - Da Coordenação de Administração de Pessoal 

. CAPÍTULO III - Da Coordenação de Acompanhamento de 
Contratos e Licitações 

SUBTÍTULO III - Das atribuições da Diretoria de Planejamento e Orçamento; 

CAPÍTULO I - Da Coordenação de Programação e Gestão 
Orçamentária 

CAPÍTULO II - Da Coordenação de Estudos e Avaliação 

SUBTÍTULO IV - Das atribuições da Diretoria de Finanças 

CAPÍTULO I - Da Coordenação Financeira e Contábil 

CAPÍTULO II - Da Coordenação do Fundo 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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REGIMENTO INTERNO ADMINISTRATIVO 

TÍTULO I 

Das atribuições e competências da Diretoria Geral 

Art. 1o A Diretoria Geral é composta pela: 

I - Coordenação de Modernização e Informática; 

II - Diretoria Administrativa: 
a) Coordenação de Serviços Administrativos; 
b) Coordenação de Administração de Pessoal; 
c) Coordenação de Acompanhamento de Contratos e Licitações; 

III - Diretoria de Planejamento e Orçamento: 
a) Coordenação de Programação e Gestão Orçamentária; 
b) Coordenação de Estudos e Avaliação; 

IV - Diretoria de Finanças: 
a) Coordenação Financeira e Contábil; 
b) Coordenação do Fundo; 

Art. 2o À Diretoria Geral compete: 

I. Comandar e realizar a direção-geral da ação administrativa na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, efetuando a coordenação-
geral e a orientação de Orçamento e Finanças, de Logística e 
Patrimônio, de Gestão de Pessoas, de Gestão da Informação, de 
Serviços Gerais aos demais dirigentes a ele subordinados; 

II. Conhecer os principais processos de trabalho (processos críticos) 
que amparam a atividade administrativa das áreas da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e suas unidades. 

III. Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades 
administrativas da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
desenvolvidas pelas suas diretorias e coordenações específicas, 
observadas as orientações do Defensor Público-Geral e do 
Subdefensor Público-Geral e as deliberações do Conselho; 

IV. Executar as atividades de administração geral, modernização 
administrativa, informática, financeira e de contabilidade, de 
planejamento, programação, orçamentação, acompanhamento, 
avaliação de estudos e análises. 

V. Estabelecer, no âmbito administrativo da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, políticas, diretrizes, normas, critérios, parâmetros e 
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procedimentos a serem adotados na execução das atividades 
administrativas nas áreas de planejamento, orçamento, logística, 
informação e gestão de pessoas, submetendo-as ao Defensor 
Público-Geral; 

VI. Elaborar planos de ação, programas de trabalho, definir metas e 
indicadores para os processos de trabalho da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, submetendo-os ao Defensor Público-Geral; 

VII. Exercer a supervisão, a orientação e a coordenação das atividades 
das áreas subordinadas, aprovando os respectivos programas de 
trabalho. 

VIII. Receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho 
Superior da Defensoria e do Defensor Público-Geral; 

IX. Submeter ao Defensor Público-Geral, nos prazos legais, a proposta 
orçamentária anual da Defensoria Pública do Estado da Bahia, os 
pedidos de créditos adicionais, o quadro de detalhamento de 
despesa e a descentralização de créditos orçamentários e as 
emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

X. Baixar ordens, instruções, normas de serviço, normas de segurança 
e outros instrumentos semelhantes sobre matéria de sua 
competência, bem como designar comissões para tarefas 
específicas; 

XI. Determinar o processamento do pagamento de passagens e diárias 
para os defensores e autorizar o pagamento de passagens e diárias 
aos servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando 
em viagem a serviço; 

XH. Delegar aos titulares das Diretorias e Coordenações, com 
autorização do Defensor Público-Geral, qualquer de suas 
atribuições; 

XIII. Submeter ao Defensor Público-Geral os processos que impliquem 
aumento de despesas ou excedam a sua competência; 

XIV. Exercer outras atividades decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhes sejam delegadas pelo Defensor Público-Geral. 

FO 
£ \0. 
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# 

Das atribuições da Coordenação de Modernização e Informática 

Art. 3o À Coordenação de Modernização e Informática compete: 

I. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de gestão de 
documentos e de gestão da tecnologia da informação e 
comunicação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

II. Propor diretrizes e normas, estabelecer critérios, parâmetros e 
modelos a serem adotados na execução das atividades de 
tecnologia e comunicação; 

III. Dirigir e acompanhar os processos de trabalho conduzidos por 
equipes próprias e ou terceirizadas, bem como, monitorar a 
qualidade, a efetividade e a agilidade dos serviços prestados às 
unidades da pelas unidades da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

IV. Atender às necessidades demandadas pelas áreas da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e promover o aconselhamento de seus 
dirigentes em matérias afetas a gestão de documentos e a gestão da 
tecnologia da informação e comunicação; 

V. Prover o desenvolvimento de processos gerenciais, no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, com a finalidade de 
disponibilizar informações atualizadas, íntegras e com 
confidencialidade aos usuários; 

VI. Prover o desenvolvimento de processos gerenciais que tenham por 
objetivo a identificação, a construção, a proteção e o 
compartilhamento do conhecimento institucional da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

VII. Supervisionar e coordenar a produção, aquisição, uso, tramitação, 
disseminação, recuperação, armazenamento, classificação, 
avaliação, segurança e comunicação da informação na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e em suas unidades; 

VIII. Coordenar a gestão de documentos e a gestão da tecnologia da 
informação e comunicação no cumprimento da missão institucional 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia e a integração da 
organização com seus cidadãos-usuários, sociedade, fornecedores e 
parceiros; 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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SEÇÃO I 

DO PROCESSO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E CONTEÚDOS 
DIGITAIS 

Art. 4o. O processo de gestão de documentos e conteúdos digitais 
compreende as seguintes atividades: 

I. Planejar, coordenar e orientar as ações relativas ao 
gerenciamento de documentos e conteúdos digitais, bem como, 
às informações correntes e intermediárias; à disseminação da 
informação e ao gerenciamento do conhecimento na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

II. Planejar, coordenar e orientar as atividades relacionadas à 
seleção, análise, indexação, classificação, avaliação e 
catalogação das informações e documentos produzidos e 
recebidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia, manter as 
informações atualizadas em base de dados; 

III. Dimensionar e gerenciar a rede de bibliotecas, o sistema de 
arquivos e o serviço de disseminação seletiva da informação, no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

IV. Definir, monitorar e propor ajustes nos instrumentos de gestão 
arquivística, bibliográfica e cultural da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia; 

V. Planejar, definir e acompanhar a execução das estratégias para a 
gestão do conhecimento, propondo a realização e o 
desenvolvimento de suas práticas, no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

VI. Propor o desenvolvimento de políticas de gestão de documentos 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VII. Orientar a modelagem e customização de sistemas de informação 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VIII. Definir os procedimentos para captura, automação de fluxos de 
trabalho, processamento eletrônico de formulários, gestão de 
documentos, migração de suportes e obsolescência de mídias, 
para sistemas de informação no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia; 

IX. Definir e gerenciar os sistemas informatizados de gestão 
documental; 

X. Definir e gerenciar os processos para integração de documentos 
digitais e convencionais; 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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XI. Definir os procedimentos para padronização e gestão 
automatizada de atos oficiais administrativos no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XII. Realizar a gestão de formulários, correspondências e mensagens 
eletrônicas na Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XIII. Definir e especificar os requisitos para sistemas de informação 
nos sítios da Internet e Intranet da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia; e 

XIV. Elaborar modelos de formulários utilizados pela Defensoria 
Pública do Estado da Bahia. 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Art. 5o. O processo de gestão da tecnologia da informação compreende as 
seguintes atividades: 

I. Planejar, coordenar e orientar as ações relativas à tecnologia da 
informação, desenvolvimento de sistemas, suporte técnico e 
orientação às áreas e usuários da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia; 

II. Coordenar a aquisição de software e serviços correlatos, sistemas 
de informação e bancos de dados, redes de comunicação, 
segurança da informação, suporte e relacionamento com o 
usuário de serviços e produtos de tecnologia da informação; 

III. Elaborar e implementar estratégias e diretrizes de tecnologia da 
informação para a Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

IV. Identificar as necessidades de sistemas de informação e a 
racionalização dos recursos de tecnologia da informação; 

V. Orientar e coordenar o processo de planejamento e distribuição 
de recursos de tecnologia da informação para as unidades 
centrais e descentralizadas da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

VI. Coordenar o planejamento e direcionamento tecnológico no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VII. Elaborar e coordenar o processo para determinar as prioridades 
de investimento em Tecnologia da Informação, no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VIII. Definir e especificar os requisitos para sistemas de informação 
nos sítios da Internet e Intranet da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia; 
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SEÇÃO III 

DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E 
DE SISTEMAS 

Art. 6o Os processos de gerenciamento de banco dè dados e de 
sistemas compreendem as seguintes atividades: 

I. Executar as atividades de administração de banco de dados e de 
desenvolvimento, implantação, manutenção corretiva e preventiva 
dos sistemas administrativos e apoio aos usuários no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

II. Implantar os métodos, processos, técnicas, normas e padrões 
para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

III. Supervisionar os serviços de desenvolvimento e manutenção de 
sistemas e de gestão de banco de dados; 

IV. Gerenciar os projetos de desenvolvimento de sistemas de 
informação na Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

V. Realizar estudos e elaborar a modelagem de dados com vistas à 
criação e implantação de sistemas administrativos no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VI. Gerenciar e executar a instalação, customização e integração dos 
sistemas de informação adquiridos ou desenvolvidos na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VII. Desenvolver os requisitos para sistemas de informação na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VIII. Gerenciar o desenvolvimento, implantação e manutenção das 
ferramentas tecnológicas do portal da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia na web; 

IX. Acompanhar o desenvolvimento, os testes, a homologação e a 
implantação dos sistemas de informação executados por empresa 
contratada para esse fim, juntamente com a área solicitante; 

X. Acompanhar o funcionamento dos sistemas em produção na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, visando garantir 
produtividade, integração de serviços/sistemas e redução de 
custos de produção; 

XI. Implantar e propor alterações na política de acesso e 
gerenciamento do ambiente de banco de dados para a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

XII. Definir e gerenciar as ferramentas de apoio à administração de 
dados e de banco de dados na Defensoria Pública do Estado da 
Bahia e estabelecer normas para o seu uso; 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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XIÍI. Padronizar os processos e fluxos operacionais dos serviços de 
dados e bancos de dados da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

XIV. Definir e manter atualizado o modelo de dados corporativo para 
facilitar a integração dos bancos de dados dos sistemas de 
informação; 

XV. Elaborar procedimentos de backup e de recuperação ("recovery") 
dos bancos de dados da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
estabelecendo cronogramas de execução; e 

XVI. Selecionar e validar tecnologias de gestão de dados e bancos de 
dados, a serem adotadas na Defensoria Pública do Estado da 
Bahia. 

SEÇÃO III 

DOS PROCESSOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATENÇÃO AO 
USUÁRIO 

Art. 7o Os processos de trabalho de suporte técnico e de atenção ao 
usuário compreendem as seguintes atividades: 

I. Gerenciar o suporte técnico, a instalação, a configuração, os 
testes e a manutenção do ambiente de microcomputadores na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

II. Prestar atendimento aos usuários da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia na utilização de software básico, sistemas de 
informação e aplicativos; 

III. Realizar a instalação de hardware e de software na rede de 
computadores da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

IV. Definir as especificações técnicas para subsidiar a aquisição de 
novos equipamentos de informática na Defensoria Pública do 
Estado da Bahia; 

V. Realizar levantamento das necessidades dos clientes de 
microinformática e providenciar soluções; 

VI. Realizar inventários nos computadores da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, para controlar a configuração e o uso de 
software homologados nos microcomputadores dos usuários; 

VII. Gerenciar o serviço de atendimento e suporte técnico de 
informática na Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VIII. Diagnosticar problemas de microinformática, de forma a subsidiar 
as manutenções; e 

IX. Manter cadastro dos equipamentos de informática de propriedade 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia testar e distribuir os 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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equipamentos de informática adquiridos pela Defensoria Pública 
do Estado da Bahia. 

SEÇÃO IV 

DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA REDE, COMUNICAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

Art. 8o O processo de trabalho de gerenciamento da rede, comunicação 
e infraestrutura, compreende as seguintes atividades: 

I. Acompanhar e avaliar a operacionalizaçâo dos recursos de 
tecnologia da informação existentes, providenciando a adoção de 
meios para sanar deficiências detectadas; 

II. Gerenciar e operar os equipamentos de rede e servidores da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

III. Monitorar o desempenho da rede de comunicação visando garantir o 
uso eficaz desses recursos na Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

IV. Supervisionar as atividades de manutenção das estações de rede de 
computadores; 

V. Instalar, controlar e configurar versões de softwares de infraestrutura; 
VI. Estabelecer normas e procedimentos para o uso da rede de 

comunicação; 
VII. Executar os procedimentos de proteção dos servidores contra acesso 

não autorizado; 
VIII. Implantar e manter procedimentos de segurança para proteger a rede 

de comunicação de dados da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

IX. Elaborar e manter o plano de contingência de tecnologia da 
informação da rede Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

X. Orientar e gerenciar a implantação, a manutenção e a operação dos 
dispositivos de segurança relativos aos sistemas informatizados; 

XI. Administrar os recursos de hardware e software da rede; 
XII. Elaborar os projetos de cabeamentos lógicos e físicos de rede, bem 

como realizar testes de conectividade em redes locais; 
XIII. Implantar o plano de infraestrutura tecnológica no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
XIV. Implantar a política de segurança da rede de comunicação na 

Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
XV. Prestar assessoramento à implantação de redes locais no âmbito das 

unidades descentralizadas, assegurando a sua interligação à rede de 
comunicação de dados da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XVI. Prover e manter os serviços de conectividade (redes WAN e LAN), 
Internet e mensageria; 

XVII. Definir e manter a operacionalidade da infraestrutura de 
processamento de dados da Defensoria; 
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XVIII. Propor normas e procedimentos para guarda e manutenção da 
integridade do equipamento de informática e inviolabilidade dos 
dados da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XIX. Supervisionar a execução pelas Unidades da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia no interior do Estado das normas e procedimentos 
referidos no inciso anterior. 

SUBTÍTULO II 

Das atribuições da Diretoria Administrativa 

Art. 9o À Diretoria Administrativa compete: 

I. Baixar instruções, no âmbito de sua competência, visando à 
regularidade dos serviços de apoio; 

II. Distribuir processos e expedientes entre os diversos órgãos que 
compõem a estrutura administrativa da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia do Estado, para conhecimento, análise e prestação de 
informações; 

III. Coordenar e controlar as atividades relativas à administração de 
pessoal com exercício na Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
fornecendo ao Defensor Público-Geral informações necessárias à 
gestão de recursos humanos da instituição; 

IV. Alocar e providenciar o treinamento dos recursos humanos 
necessários ao funcionamento das diferentes atividades 
administrativas da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

V. Informar processos relativos a direitos e vantagens de servidores, 
promovendo-lhes a instrução; 

VI. Zelar pela ordem e disciplina dos serviços sob sua responsabilidade; 
VII. Assistir os órgãos integrantes da Defensoria Púbica do Estado, 

provendo-os de materiais e equipamentos de que necessitem para o 
regular andamento dos serviços; 

VIII. Organizar, de comum acordo com as diretorias e coordenações, a 
escala de férias dos servidores, submetendo à apreciação do 
Defensor Público Geral; 

IX. Controlar a freqüência dos servidores, através da Coordenação de 
Administração de Pessoal; 

X. Promover a aquisição, guarda, distribuição e controle de todo o 
material necessário aos serviços da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

XI. Administrar a utilização e a manutenção das instalações de todas as 
unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia, objetivando o 
controle e a conservação de seu acervo mobiliário e imobiliário; 

XII. Manter cadastro atualizado do material permanente e de consumo; 
Defensoria Pública do Estado da Bahia - Regimento Interno Administrativo 
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XIII. Executar o transporte de bens e pessoal da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia; 

XIV. Realizar, através de comissão permanente de licitação, as licitações 
para prestação de serviços, bem como para a compra e alienação de 
material; 

XV. Divulgar e disponibilizar à comissão de licitação, materiais técnicos e 
informativos necessários ao aperfeiçoamento e à uniformização dos 
procedimentos licitatórios; 

XVI. Viabilizar a qualificação e certificação aos participantes dos cursos de 
licitação, contratos, pregão e contas públicas, através de órgãos 
competentes; 

XVII. Supervisionar, fiscalizar e coordenar as atividades de segurança, de 
vigilância imobiliária e de recepção de autoridades e terceiros; e 

XVIII. Executar outras atividades correlatas às suas atribuições. 

CAPÍTULO I 

Da Coordenação de Serviços Administrativos 

Art. 10° À Coordenação de Serviços Administrativos compete: 

I. Exercer a coordenação, o controle e a supervisão das atividades de 
apoio administrativo da Instituição 

II. Coordenar, orientar e fiscalizar os serviços desenvolvidos por sua Seção 
de Protocolo, Almoxarifado, Coordenação de Transportes, Coordenação 
de Compras e Serviços e Patrimônio; 

III. Planejar, organizar e estabelecer prioridades para propor ao Defensor 
Público-Geral aquisição de bens móveis, material de consumo e 
despesas necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho da 
Instituição; 

IV. Propor realização de licitações para aquisição de material necessário 
aos órgãos da Defensoria Pública do Estado da Bahia; e 

V. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SEÇÃO I 

Protocolo 

Art. 110 Ao Protocolo compete: 

I. Receber, registrar, distribuir, controlar e expedir a correspondência, 
processos, publicações e papéis em geral dirigidos à Defensoria Pública 
do Estado da Bahia do Estado ou dela emanados; 

II. Informar os processos autuados com os dados precisos e úteis à sua 
identificação; 
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III. Gerenciar o registro, a indexação, a classificação e o tratamento de 
documentos e informações institucionais em fase corrente, no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

IV. Manter o registro de documentos e processos recebidos, preservando 
arquivos e livros necessários ao respectivo controle; 

V. Direcionar com precisão e o devido controle os processos em tramitação 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VI. Ordenar e encaminhar para publicação os atos oficiais de competência 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VIL Orientar os usuários no uso dos produtos e serviços disponíveis na área 
de gestão de documentos correntes; 

VIII. Administrar os sistemas de registro e tramitação de documentos; e 
IX. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SEÇÃO II 

Almoxarifado 

Art. 12° Ao Almoxarifado compete: 

I. Manter almoxarifado para guarda, controle e preservação de material, 
adotando registros segundo orientação da Coordenação de Serviços 
Administrativos; 

II. Receber, conferir, quantitativa e qualitativamente, e distribuir os 
materiais aos órgãos da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

III. Efetuar, periodicamente, levantamento dos bens existentes no 
almoxarifado, providenciando para que as contas apresentadas sejam 
acompanhadas de providências dos responsáveis pela guarda dos bens 
e dos respectivos superiores imediatos 

IV. Comunicar, por escrito, à Coordenação de Serviços Administrativos 
quando do inadimplemento de fornecedores e prestadores de serviço; 

V. Providenciar requisições de material, de acordo com os pedidos dos 
diversos órgãos; 

VI. Registrar diariamente nas fichas de movimento as entradas e saídas de 
material, de acordo com as notas fiscais e solicitações de material 
atendidas, mantendo permanentemente atualizados os registros; 

VII. Controlar a localização do material permanente e equipamento com 
carga para os demais órgãos; 

VIM. Confeccionar os inventários e demonstrativos periódicos dos bens em 
almoxarifado; 

IX. Proceder à manutenção das instalações e equipamentos da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; e 

X. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 
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Coordenação de Transportes 

Art. 13° À Coordenação de Transportes compete: 

I. Planejar, coordenar, executar, acompanhar, controlar e avaliar o uso, 
desempenho, a manutenção, conservação, abastecimento, guarda, 
disponibilização e regularização dos veículos de propriedade ou posse 
do Defensoria Pública do Estado da Bahia do Estado; 

II. Controlar a utilização dos veículos da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia do Estado, elaborando a programação de deslocamento e 
fiscalizando as atividades dos motoristas; 

III. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia do Estado; e 

IV. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SEÇÃO IV 

Coordenação de Compras e Serviços 

Art. 14° À Coordenação de Compras e Serviços compete. 

I. Elaborar mapa de consumo e previsão de gastos por material, 
remetendo, nos prazos estabelecidos, documentação relativa às 
compras realizadas; 

II. Elaborar relação de materiais pesquisados junto às firmas 
especializadas; 

III. Apresentar, mensalmente, à Coordenação de Serviços Administrativos 
relatórios gerenciais referentes aos processos de aquisição de bens e 
serviços; e 

IV. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SEÇÃO V 

Patrimônio 

I. Proceder à manutenção das instalações e equipamentos da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

II. Controlar a localização do material permanente e equipamento com 
carga para todas as unidades da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; e 

III. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 
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CAPÍTULO II 

Da Coordenação de Administração de Pessoal 

Art. 15° À Coordenação de Administração de Pessoal compete: 

I. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de administração dos 
recursos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia-Geral e 
estabelecer políticas, diretrizes, normas, critérios, parâmetros e 
procedimentos a serem adotados na execução dessas atividades em 
conformidade com as diretrizes emanadas pelo Defensor Geral; 

II. Gerenciar os processos de trabalho de: recrutamento, seleção, lotação, 
movimentação de pessoas, monitoramento do desempenho, 
desenvolvimento, acompanhamento de estagiários, pagamento de 
pessoal, cadastro e registros funcionais; 

III. Atender e acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, decisões 
administrativas e diligências encaminhadas pelo TCE e pela PGE, bem 
como as orientações emanadas pela Assessoria Especial da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

IV. Providenciar o atendimento às necessidades demandadas no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia e promover o aconselhamento 
de seus dirigentes em matérias afetas à pessoal; 

V. Zelar pelos valores organizacionais e estabelecer estratégias de 
internaiização e disseminação destes valores entre os colaboradores da 
Instituição; 

VI. Otimizar o aproveitamento do capital humano disponível na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e promover ações que objetivem a adoção 
de uma linguagem gerencial única e o alinhamento de condutas entre os 
colaboradores da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VII. Levantar as necessidades de força de trabalho no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

VIII. Identificar os perfis de competência necessários à força de trabalho para 
atuar nas áreas da Defensoria Pública do Estado da Bahia em parceria 
com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia 
(ESDP); 

IX. Colocar (lotar) pessoas, fazendo a provisão das áreas da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e controlar a distribuição e a vacância de 
cargos; 

X. Proceder ao acolhimento de servidores recém ingressos na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, acompanhar o período de adaptação e 
proporá movimentação destes em casos de desajuste funcional; 

XI. Executar e controlar os procedimentos relativos à expedição de ofícios 
de requisição/cessão de pessoal, monitorando prazos e encaminhando a 
documentação tramitada para a equipe responsável pelo cadastro e 
registros funcionais; e 

XII. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 
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DO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ACOMPANHAMENTO 
DE ESTAGIÁRIOS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO E REGISTROS 

FUNCIONAIS 

Art. 16° O processo de administração de pessoal, acompanhamento de 
estagiários e gerenciamento do cadastro e registros funcionais 
compreende as seguintes atividades: 

I. Planejar, coordenar e orientar a execução das atividades de cadastro; 
II. Controlar e atualizar os registros funcionais; 
III. Levantar as necessidades de recrutamento de estudantes/estagiários no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
IV. Realizar pesquisa e aplicação da legislação de pessoal na concessão de 

direitos e vantagens e na observância do cumprimento de deveres e 
obrigações pelos servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

V. Coordenar os procedimentos de confecção da folha de pagamento 
VI. Gerenciar e fiscalizar o contrato com o agente de integração parceiro, 

especializado na colocação de estudantes, atestando os serviços 
realizados para o encaminhamento à área de orçamento responsável 
pelo pagamento das despesas decorrentes do contrato; 

VII. Identificar as especialidades/formação necessárias para atuar nas áreas 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia e realizar o recrutamento, via 
concurso ou seleção, em parceria com o agente de integração empresa-
escola; 

VIII. Encaminhar e acompanhar os estudantes recrutados para entrevista de 
seleção com os titulares das áreas solicitantes fazendo o provimento dos 
postos de estágio, conforme o caso; 

IX. Elaborar manual de conduta de orientação ao estagiário da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; 

X. Proceder à contratação dos estagiários selecionados, em parceria com o 
agente de integração empresa-escola, efetuando os devidos 
assentamentos e registros no sistema de gestão de RH relativos ao 
provimento, controle da freqüência, carga horária, períodos de estágio, 
desligamentos e outros julgados necessários, procedendo aos 
encaminhamentos das informações pertinentes à equipe de Pagamento 
para os procedimentos de remuneração dos estudantes; 

XI. Acompanhar o período de adaptação dos estagiários recém-ingressos 
oferecendo suporte aos supervisores na promoção dos ajustes 
necessários em caso de conduta inadequada do estudante; 

XII. Elaborar os ofícios necessários e os documentos pertinentes para 
articulação entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o agente de 
integração parceiro, bem como as certidões e declarações solicitadas 
em conformidade com a legislação vigente sobre a matéria. 

XIII. Efetuar e manter atualizados os registros funcionais dos servidores 
ocupantes de cargo efetivo, requisitados/cedidos, relativamente às suas 
lotações e designações/nomeações para a ocupação de cargos; 
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XIV. Registrar nos assentamentos funcionais individuais dos servidores e no 
sistema Recursos Humanos as informações oficiais sobre dependentes, 
dados bancários, endereço, telefone, estado civil, escolaridade, 
percepção de auxílios (transporte, alimentação), pensão alimentícia e 
outras julgadas necessárias, mantendo-as atualizadas; 

XV. Manter atualizado o cadastro de servidores relativamente às 
informações sobre P1S/PASEP para a confecção da RA1S anual; 

XVI. Confeccionar e expedir carteiras de identificação funcional dos 
servidores, declarações e certidões funcionais; 

XVII. Monitorar os procedimentos relativos á expedição de ofícios de 
requisição/cessão de pessoal bem como os prazos e os registros 
necessários ao reembolso, conforme o caso; 

XVIII. Registrar e controlar a freqüência, as férias e os afastamentos previstos 
em Lei e prestar as informações necessárias à instrução de processos 
administrativos disciplinares; 

XIX. Prestar assistência aos servidores e às Unidades da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia quanto ao acesso ao sistema Recursos Humanos, 
no que tange à marcação e homologação de férias, acesso aos dados 
pessoais, funcionais e financeiros, habilitação de senhas de acesso 
entre outras orientações; 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

Art. 17° O processo folha de pagamento compreende as seguintes 
atividades: 

I. Planejar, executar e controlar as ações relativas à confecção do 
processo de folha de pagamento mensal via sistema DE Recursos 
Humanos de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação 
e nos normativos vigentes; 

II. Executar e controlar os procedimentos para o recolhimento de encargos 
sociais; 

III. Executar e controlar os procedimentos relativos aos descontos de faltas 
injustificadas, pagamento de pensão alimentícia e outros descontos 
previstos em lei ou em decisões judiciais; 

IV. Executar e controlar os procedimentos relativos à inclusão de benefícios 
e direitos tais como auxílios e gratificações devidas; 

V. Elaborar cálculos de atualização monetária em processos de servidores 
que se encontrem em débito com o órgão; 

VI. Obter informações e transmitir ao sistema de Recursos Humanos os 
comprovantes de rendimento para IRPF para a confecção da DIRF; 

VII. Efetuar e conferir os recolhimentos das consignações; 
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Da Coordenação de Acompanhamento de Contratos e Licitações 

Art. 18° À Coordenação de Acompanhamento de Contratos e Licitações 
compete: 

I. Formalizar os Contratos, os Termos Aditivos e os Termos de 
Rescisão celebrados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

II. Manter atualizada e conferida a documentação de fornecedores no 
ato da assinatura dos Contratos; 

III. Gerenciar as informações referentes à vigência de Contratos, 
pendências e/ou restrições de fornecedores, pareceres jurídicos, 
notificações, etc.; 

IV. Promover a transparência das informações do setor, de interesse 
público, na página da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

V. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação na Elaboração e na 
análise de planilhas de custos; 

VI. Emitir relatórios gerenciais mensais; 
VIL Acompanhar a execução dos serviços licitados e seus respectivos 

saldos contratuais; 
VIII. Assessorar os gestores e os fiscais de Contratos da Defensoria 

Pública do Estado da Bahia; 
IX. Realizar a publicação de Contratos e de Termos Aditivos no sistema; 
X. Elaborar os termos de reconhecimento de débito quando existir a 

ausência de contrato formal; e 
XI. Conferir os documentos referentes às solicitações de liberação de conta 

vinculada; e 
XII. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO LICITAÇÃO 

Art. 19° Art. 4o. O processo de licitação compreende as seguintes 
atividades: 

I. Identificar necessidades, programar e realizar cursos de 
aperfeiçoamento e capacitação das unidades da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia em matéria de licitação; 

II. Definir procedimentos para licitação de serviços terceirizados, de forma 
a assegurar uniformidade de critérios de contratação; 

III. Realizar pesquisas e análises para definição dos serviços a serem 
terceirizados; 

IV. Realizar estudos e pesquisas, em conjunto com Coordenação de 
Serviços Administrativos, para subsidiar a formação dos preços 
referenciais máximos a serem praticados; 
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V. Elaborar editais padronizados para a contratação de serviços 
terceirizados para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
submetendo-os à Assessoria Especial da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia; 

VI. Acompanhar o cronograma de execução dos processos licitatórios, 
verificando o cumprimento da legislação e normas pertinentes à matéria; 

Vil. Acompanhar e avaliar os procedimentos licitatórios e os processos de 
inexigibilidade e dispensa de licitação, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia, intervindo quando necessário, de acordo com a 
legislação pertinente; 

VIII. Examinar e emitir relatórios circunstanciados sobre regularidade dos 
procedimentos licitatórios, realizados na Defensoria Pública do Estado 
da Bahia, para as providências que se fizerem necessárias; 

IX. Efetuar a montagem de planilha de preços para licitação de serviços não 
padronizados. 

X. Realizar os procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e 
serviços de uso comum, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XI. Coordenar os procedimentos para implantação das licitações 
eletrônicas, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, em articulação 
com a Coordenação de Modernização e Informática; 

XII. Realizar os procedimentos relativos a expedição e publicação dos atos 
licitatórios, nos veículos oficiais de divulgação e outros; 

XIII. Solicitar, ao órgão responsável pelo provimento do Sistema de 
Licitações Eletrônicas, auditoria periódica, para avaliar a segurança e 
confiabilidade do sistema eletrônico; 

XIV. Programar as licitações a serem realizadas pela Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, em articulação com o órgão central de compras do 
Estado da Bahia; 

XV. Acompanhar os procedimentos licitatórios nas diversas modalidades, 
especialmente para a contratação de bens e serviços padronizados e de 
uso comum na Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

XVI. Proceder à análise técnica e emitir parecer, quando requisitado, dos atos 
inerentes aos procedimentos licitatórios realizados pela Defensoria 
Pública do Estado da Bahia; e 

XVII. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SUBTÍTULO III 

Das atribuições da Diretoria Planejamento e Orçamento 

Art. 20° À Diretoria Planejamento e Orçamento compete: 

I. Coordenar e orientar as atividades de elaboração dos orçamentos 
anuais, plurianuais, de créditos adicionais, bem como a programação 
financeira de desembolso da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
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II. Examinar, consolidar e encaminhar as propostas orçamentárias da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia para aprovação do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

III. Submeter ao Defensor Geral os pedidos de créditos adicionais 
formulados pelas Unidades da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

IV. Propor diretrizes, normas e programas com o objetivo de 
regulamentar as atividades de administração orçamentária e 
financeira no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

V. Executar as atividades orçamentárias e financeiras através do 
FIPLAN; e 

VI. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

CAPÍTULO I 

Da Coordenação de Programação e Gestão Orçamentária 

Art. 21° À Coordenação de Programação e Gestão Orçamentária compete: 

I. Elaborar Proposta Orçamentária da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia; 

II. Acompanhar mensalmente a Execução Orçamentária da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, através de demonstrativos Sintético e 
Analítico; 

III. Acompanhar a execução das metas; 
IV. Acompanhar mensalmente a programação de despesa com pessoal 

para três exercícios e envio à SEP LAN; 
V. Encaminhar para as coordenações das Especializadas e Regionais 

as metas previstas no exercício para acompanhamento e posterior 
avaliação; 

VI. Participar nas capacitações promovidas pela SEPLAN; 
VII. Planejar e realizar a atividade de abertura da elaboração do PPA na 

Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
VIII. Apresentar as informações de Programação e Execução 

Orçamentária ao Conselho Superior; 
IX. Efetuar lançamentos de informações no FIPLAN; 
X. Elaborar e Consolidar documentação orçamentária para envio ao 

gabinete do Defensoria Pública do Estado da Bahia para entrega a 
SEPLAN; 

XI. Atender a demandas de Órgãos do governo federal e estadual 
vinculadas a diligências de prestação de contas de convênios 
executados; 
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XII. Formatar documentos e formulários específicos da área 
orçamentária; e 

XIII. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

CAPÍTULO II 

Da Coordenação de Estudos e Avaliação 

Art. 22° À Coordenação de Estudos e Avaliação compete: 

I. Coordenar reuniões com as unidades internas da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia para coleta de dados, a partir de planilhas 
previamente elaboradas; 

II. Participação no processo de planejamento para audiências públicas 
com objetivo de envolver a sociedade na elaboração da proposta 
orçamentária da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

III. Sistematizar as informações financeiras e orçamentárias de dados; 
IV. Orientar e coletar de dados junto as unidades internas da Defensoria 

Pública do Estado da Bahia; 
V. Analisar os impactos financeiros (pessoal, custeio e investimento) 

para facilitar tomada de decisões do Defensor Geral; 
VI. Formatar projetos a partir de demandas das Defensor Geral; e 
VII. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

SUBTÍTULO IV 

Das atribuições da Diretoria de Finanças 

Art. 23° À Diretoria de Finanças compete: 

I. Analisar, controlar e efetuar os repasses e pagamentos das obrigações 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

II. Efetuar os pagamentos de restituições de importâncias deferidas em 
processos administrativos efetuando a sua contabilização; 

III. Efetuar a programação de pagamentos em conjunto com a Diretoria de 
Planejamento e Orçamento e Diretoria Administrativa; 

IV. Controlar, acompanhar e cumprir os mandados judiciais deferidos 
através de processos administrativos; 

V. Analisar, consolidar e efetuar a programação de desembolso da folha de 
pagamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia; 
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VI. Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas 
com o sistema contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia; 

VII. Promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos 
de administração contábil e financeiro, mediante elaborar os balanços, 
balancetes e outros demonstrativos contábeis e financeiros, para fins de 
encerramentos mensais e anuais da Administração da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia nos prazos estabelecidos em Lei e emitir as 
demonstrações contábeis correspondentes; 

VIII. Apoiar o Conselho Deliberativo do FAJDPE na administração dos 
recursos do FAJDPE/BA; e 

IX. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

CAPÍTULO I 

Da Coordenação Financeira e Contábil 

Art. 24° À Coordenação Financeira e Contábil compete: 

X. Gerar remessas eletrônicas e ordens bancárias; 
XI. Efetuar a autenticação das Guias de GPS e DARF, eletronicamente; 
XII. Providenciar o envio às instituições financeiras e de crédito de 

documentos da Instituição quando solicitados; 
XIII. Encaminhar às instituições financeiras autorizações para pagamentos, 

bloqueios e desbloqueios entre outras; 
XIV. Solicitar às instituições financeiras confecção de cheques, cartões, e 

outros produtos necessários; 
XV. Conciliar os arquivos de retomo bancário dos pagamentos e efetuar 

suas respectivas baixas; e 
XVI. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

CAPÍTULO II 

Da Coordenação do Fundo 

Art. 25° À Coordenação do Fundo compete: 

I. Acompanhar a aplicação dos recursos do FAJDPE/BA na consecução 
das atividades previstas no art. 3o do Decreto n° 11.891/2009, 

II. Acompanhar as autorizações para a realização de despesas com 
recursos do FAJDPE/BA; 

III. Gestionar o Plano de Aplicação dos recursos do FAJDPE/BA; 
IV. Apoiar o Conselho Deliberativo do FAJDPE no examine e deliberações a 

respeito de quaisquer propostas apresentadas por seus membros; 
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V. Elaborar relatórios para o Conselho Deliberativo do FAJDPE aferir a 
consonância entre a aplicação dos recursos e o orçamento aprovado, 
bem elaborar os balancetes mensais e o balanço anual das atividades; 

VI. Elaborar e encaminhar, trimestralmente, as demonstrações da receita e 
da despesa do FAJDPE/BA ao Conselho Deliberativo do FAJDPE/BA; 

VII. Propor minutas de normas e instruções acerca de procedimentos 
específicos a serem adotados na administração do FAJDPE/BA; 

VIII. Apoiar nos demais assuntos e atividades que lhe forem submetidos pelo 
Presidente do Conselho; 

IX. Acompanhar as autorizações de aplicação financeira das 
disponibilidades do FAJDPE/BA em operações ativas, de modo a 
preservá-las contra eventuais perdas do poder aquisitivo da moeda; e 

X. Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

Art. 27° O Organograma da Diretoria Geral da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia possui a seguinte estrutura: 

ORGANOGRAMA DA DIRETORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA 
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Art. 27° Para fiel execução deste Regimento Interno, a Diretoria Geral, após 
aquiescência do Defensor Geral, poderá baixar instruções normativas e 
ordens de serviço, detalhando procedimentos de rotina para o exercício das 
atribuições de cada área da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

Art. 28° Os casos omissos serão dirimidos pelo Defensor Público-Geral. 

Art. 29° Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia 

Dr. Rafson Saraiva Ximenes - Subdefensor Público Geral 

Dra. Carla Guenem Fonseca Magalhães - Corregedora Geral 

Sra. Tânia Maria Gonçalves Palma Santana - Ouvidora Geral 

Dr. Gil Braga de Castro Silva £ 

Dra. Maria Auxiliadora Santana Bispo Teixeira 

Dr. Juarez Angelin Martins 

Dra. Mônica de Paula Oliveira Pires de Aragão 

Dr. Robson Freitas de Moura Júnior 

Dr. Alexandre Alves de Souza 

Dr. Pedro Joaquim Machado 
V 
l 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 
Salvador, 30 de março de 2015. 

Ao Senhor 
Lauro Santana da Silva 
GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
Loteamento Varandas Tropicais, Quadra II, Lote 07, Rua A, Bairro Portão. 
Lauro de Freitas - BA CEP: 42.700-00. p f l j 

Defemoria Pülú>. - • F.-tjdo da Bahia 
Assunto: Cobrança indevida 1 A 

Recebido err tyfyO?/^ 

Prezado Senhor, ÂWtl 

Em observância ao devido cumprimento contratual e diante de algumas irregularidades 
constatadas por esta Defensoria Pública, NOTIFICAMOS a GUARDSECURE SEGURANÇA 
EMPRESARIAL LTDA a prestar esclarecimentos no tocantes as pendencias expostas a seguir, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento desta: 

/ . 

1. Cobrança de um Posto Diurno na cidade de Alagolnhas sem vigilante atuando: o 9° Termo 
Aditivo formalizado em abri! de 2013 previu a inclusão de um vigilante dia útil e posteriormente o 10° 
Termo Aditivo alterou o posto para Diurno. Ocorre que em janeiro do corrente ano verificou-se que não 
havia vigilante exercendo suas funções. Apuradas as faturas constatamos que o posto vinha sendo 
cobrado ordinariamente. Em reunião com o preposto da empresa, este admitiu o equivoco e 
comprometeu-se a apurar a data que a empresa deixou de prestar o serviço naquela comarca, sendo a 
data possível abril de 2014. No entanto, até a presente data nada foi informado a esta Defensoria 
Pública. 
2. Vigilantes noturnos desarmados: foi identificado que embora previsto em contrato que os 
vigilantes que laboram no Posto Noturno estejam armados, estes não estão devidamente equipados. 

Ante os fatos acima narrados, e considerando a necessidade de realização de 
compensação dos valores cobrados indevidamente, informo que existem faturas pendente de liberação. 

i 

Informamos, ainda, que o nâo atendimento da presente notificação acarretará em 
penalidades previstas no instrumento contratual n° 09/2010, nos limites da Lei Estadual n° 9.433/05. 

Atenciosamente, 

fci/ane Bezerra Alvos Gisett 
Coordenaaocâjfe Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 

i 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
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Processo: 122415009129 
Folha: 464 

Trata-se os autos de pagamento de serviços prestados pela Empresa 

Guardsecure Segurança Empresarial Ltda, onde foi verificado a 

cobrança indevida de um posto de serviço na unidade de Alagoinhas, 

após contato com um preposto da empresa citada o mesmo 

comprometeu-se a reembolsar o valor devido na fatura do mês de 

março/15, conforme pode ser constatado no e-mail às fls. 459/462. 

Ressaltamos que posteriormente detectamos a cobrança de posto 

armado, sem que o mesmo estivesse sendo efetivado. Saliente-se que a 

Empresa foi notificada, conforme cópia notificação à fls. 463. 

Ante o exposto, encaminhe-se a Diretoria de Finanças para análise e 

manifestação acerca do pagamento das faturas em aberto. 

SSA, 06 de abril de 2015 

Ri iana 
Cc :cnica 

DG/DA/CSA 
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INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO 
N,° 1224150009129 

Á Coordenação Administrativa, 
Rita Viana 

Senhora Coordenadora, 

Em atenção ao quanto solicitado, e após análise das faturas, encaminhamos o presente processo para 

cancelamento e emissão da diferença da nota fiscal do posto de Alagoinhas referente ao mês de janeiro 

2015, logo após retornam-se os autos a. Diretoria de Geral para deliberação quanto ao pagamento. 

Atenciosamente, 

Em, 17/04/2015. 

(naré Luís Silva do Carmo 
liretor de Finanças Interino 

/ 
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DFFERÊNÇA A 
PAGAR 

a br/14 NF DIVS 140032114 185.225.17 38.157,34 147.067,83 4.216,88 5.736,71 1.519,83 5.736,71 

m ai/14 NF DIVS 140040516 185.164,57 38.145,78 147.018,89 4.216,88 5.745,98 1.529,10 5.745,98 

jun/14 NF DIVS 140045976 185.194,92 38.151,62 147.043,30 4.216,88 5.745,98 1.529,10 S.745,98 

jul/14 NF DIVS 140057923 191.638,43 39.362,99 152.275,44 4.216,88 S.745,98 1.529,10 5.745,98 

ago/14 NF DIVS 140065250 187.273,47 38.542,40 148.731,07 4.216,88 5.745,98 1.529,10 5.745,98 

se t/14 NF DIVS 140076120 187.273,47 38.542,39 148.731,08 4.216,88 5.745,98 1.529,10 5.745,98 

ou t/14 NF DIVS 140082855 187.273,47 38.542,38 148.731,09 4.216,88 5.745,98 1.529,10 5.745,98 

noW14 . NF DIVS 140092214 187.273,47 38.542,38 148.731,09 4.216,88 S.745,98 1.529,10 5.745,98 

dez/14 NF DIVS 140095329 191.490,35 39.419,50 152.070,85 4.216,88 5.745,98 1.529,10 5.745,98 

TOTAL A 

TOTAL GERAL 1.687.807,42 347.406,78 1.340.400,64 37.951,92 61.704,55 13.752,63 

PREÇO ORIGINAL DO POSTO 
PFTUBA NOYU RN O/ARMADO 

ORIGINAL 

VALOR IN5UMOS ARMAS E 
MUNIÇAO • 

PERCENTUAL DO INSUMO 
EM RELAÇÃO AO PREÇO 

ORIGINAL 

QUANTIDADE DE 
POSTOS SEM ARMAS 

1.872,34 30,50 0,79% 1 

PERÍODOS VALORES FATURADOS • 
REVISADOS 

VALORES CORRIGIDOS DO 
INSUMO ARMAS E 
MUNIÇÃO 

mal/13 5.636,77 44,53 

Jun/13 5.636,77 44,53 

Jul/13 5.636,77 44,53 

ago/13 5.636,77 44,53 
5Ct/13 5.636,77 44,53 

OLTt/13 5.636,77 44,53 

no v/l 3 5.636,77 44,53 

dez/13 5.987,83 47,30 
jan/14 6.012,91 47,50 

fev/14 6.951,83 54,92 

mar/14 6.951,83 54,92 
abr/14 6.982,30 55,16 
mal/14 6.993,38 55.25 
jun/14 6.993,38 55,25 
Jul/14 6.993,38 55,25 
ago/14 6.993,38 55,25 set/l4 6.993,38 55,25 DUt/14 6.993,38 55,25 
nov/14 6.993,38 55,25 
dez/14 6.993,38 55,25 
TOTALB 1.013,50 

TOTAL (A«B) A RECEBER DA 
GUARDSECURE 

DIFERENÇA DE REEQUIUBRIO 
R£F. DEZEMBRO DE 2014 A 
PAGAR A GUARDSECURE 

VALORES A PAGAR A 
GUARDSECURE 

51.718,OS 63.564,02 10.84 S,97 



LÍ T C F - / G E P R O 

PG 677 

Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

C O M U N I C A Ç Ã O I N T E R N A 

N° 194/2015 

De: Gisele Cristiane Bezerra Alves Setor: 

Para: Dr. Rafson Ximenes Setor: 

Data: 02/12/2015 Assunto: 

Coordenação de Contratos e 
Convênios 
Subdefensoria Pública 

Resposta a Solicitação n° 009 
RB/2015 

Prezado Sübdefensor Público Geral, 

Em atenção a correspondência eletrônica encaminhada ontem, 1°/12/15, a 

respeito da Solicitação n° 009 RB/2015 do Tribunal de Contas do Estado, sirvo-me do 

presente para apresentar as informações concernentes ao Setor de Contratos e Convênios: 

1. Informações acerca das medidas saneadoras de controle adotadas pela 
entidade, assim como a situação atual, as medidas saneadoras adotadas ou a ser 
adotadas, o tempo previsto para a solução da irregularidade apontada, assim como 
apresentação de documentos, justificativas e/ou esclarecimento referentes ao quanto 
apontado. 

5.2.2 Falhas recorrentes na contratação, bem como no seu acompanhamento e 
fiscalização. 

Tendo em vista os apontamentos do Relatório de Auditoria referente à 

Prestação de Contas do Exercício de 2014 realizada por este Egrégio Tribunal, a atual 

Administração Superior da Defensoria Pública adotou diversas medidas a fim de resguardar o 

patrimônio e o erário público. Deste modo, os mecanismos de controle dos contratos e sua 

fiscalização foram intensificados. 

Ao longo do exercício de 2015 houve um efetivo acompanhamento e 

fiscalização dos contratos, resultando em 61 (sessenta e uma) notificações expedidas às 

empresas contratadas a fim sanar descumprimentos contratuais, solicitar providências, exigir 

apresentação de garantias contratuais e realizar advertências, conforme 

Notificações juntadas em anexo. 
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Outra medida adotada pela Defensoria Pública diz respeito aos contratos de 

locação de bens imóveis. Os novos contratos de locação foram realizados com bens que 

demandaram apenas pequenas adaptações a fim de permitir a imediata utilização destes. 

Assim sendo, o Contrato n° 09/2015 que locou o imóvel situado em Lauro de Freitas a fim de 

abrigar a sede da Instituição naquela cidade, foi firmado em 05/08/2015 e a inauguração da 

Sede ocorreu em 25/09/2015. Do mesmo modo o Contrato n° 23/2015 foi firmado em 

16/19/2015 e a Sede de Brumado inaugurada em 12/11/2015 e o Contrato n° 24/2015 foi 

formalizado em 22/09/2015 e a nova Unidade da DPE em Eunápolis iniciada em 03/11/2015. 

Significa dizer que entre a data da formalização dos contratos de aluguéis e o efetivo início 

das atividades de prestação dos serviços à população, decorreram em média 51 dias. O que 

representa o bom uso dos recursos do Estado e o compromisso da Administração com a 

responsabilidade ao executar o orçamento. 

5.3.1.1 Inobservância do limite legal de 25% para aditamento de valor contratual. 

A Lei Baiana n° 9.433/05 prevê expressamente em seu art. 143, §1°, que "o 

contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões... até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato". 
(grifo nosso). Deste modo, aplica-se ao valor inicial do contrato a revisão e o reajuste 

concedido em cada ao contrato. 

Sendo assim, os ditames legais, estabelecem que a Administração pode 

realizar acréscimos até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Note que o 

legislador não previu "valor inicial do contrato", a inteligência do § 1o do art. 143, da citada lei, ^ 

institui que o valor inicial quando reajustado ou revisado deve refletir tal atualização, e o faz 

expressamente ao trazer a seguinte redação: "o contratado ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões... até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato", (grifo nosso). 
Ante a previsão acima, a lei é clara quanto a atualização do valor do contrato, 

bastando uma simples leitura para entender o que o legislador previu. Ou seja, em eventual 

ocorrência de reajuste ou revisão de preços do contrato, o seu valor inicial deve ser 

atualizado. 

Este também é o entendimento da doutrina, senão vejamos: 
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Em outras palavras, conforme entendimento da Corte de Contas, o valor 
inicial atualizado do contrato de prestação de serviço contínuo é a 
remuneração originai, reajustada ou revisada, contida na proposta 
apresentada pelo contratado durante a fase de licitação.1 (grifo nosso). 

Marçal Justen Filho, assim leciona: 

Os reajustes contratuais, destinados a neutralizar os efeitos da desvalorização 
da moeda, não refletem alteração do valor real da contratação. Ou seja, o 
valor reajustado do contrato é equivalente, durante a sua execução, ao valor 
original pactuado. Não há elevação de riqueza, mas apenas a modificação 
das unidades monetárias para compensar os efeitos da desvalorização 
inflacionária. 
Esses fundamentos conduziram a Lei a prever que o limite de modificação 
seria calculado em vista do "valor inicial atualizado do contrato". Daí se 
seguem dois efeitos jurídicos relevantes. Em primeiro lugar, os valores, 
produto de simples reajuste monetário, não são computados como alteração 
do contrato para efeito de aplicação do limite de 25% do art. 65, §1° da Lei 
8.666/93. Em segundo lugar, os valores relativos ao simples reajuste 
monetário são computados na composição da base de cálculo dos 25% 
previstos no art. 65, §1°2. (grifo nosso). 

Não considerar a CCT para fins de atualização do valor, é um entendimento 

equivocado e duramente criticado pelo respeitado doutrinador Marçal Justen Filho: 
Anote-se que o dispositivo não fez referencia às hipóteses de alteração do 
contrato para recomposição da equação econômico-financeira da contratação 
(art. 65, inc. II, ai. "d" da Lei 8.666/93). A interpretação literal poderia conduzir 
a supor que tudo o que não estivesse incluído no art. 65, §1°, estaria dele 
excluído. Portanto, alguém poderia afirmar que, como referido dispositivo 
alude a "valor inicial atualizado", não haveria possibilidade de calcular 
os 25% sobre o valor posterior a uma revisão de preços. 
Mas essa interpretação é evidentemente incorreta. A revisão de preços 
(destinada a assegurar a manutenção da identidade da equação econômico-
financeira) não altera a relação original entre encargos e vantagens, ainda 
que possa produzir modificações significativas na avença. 
Não há limite a alterações derivadas da revisão de preços. Assim, por 
exemplo, suponha-se hipótese de elevação imprevisível ou de defeitos 
incalculáveis quanto ao custo de um insumo. Suponha-se contrato de 
prestação de serviços que envolva o consumo de combustível derivado de 
petróleo. Imagine-se que uma crise internacional produza a elevação do custo 
do insumo em 60%, o que se traduz na necessidade de revisão de preços em 
30%. 
A regra do art. 65, § 1o, da Lei n° 8.666 não será aplicada deste caso porque 
sua destinação é diversa. Não visa a dispor sobre tutela à equação 
econômico-financeira, mas a restringir as escolhas discricionárias da 
Administração no tocante á modificação de contratos. ^ ^ 

' ANNUNZIATO, Eduardo Sprada. Base de cálculo para os limites percentuais de alterações dos 
contratos de prestação de serviços contínuos. Disponível em http://www.zenite.bloq.br/base-de- w ' 
calculo-para-os-limites-percentuais-de-alteracoes-contratuais-dos-contratos-de-prestacao-de-servicos-
continuos, acessado em 25/08/2015. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo: 
Dialética, 2012.p.920. 

http://www.zenite.bloq.br/base-de-
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Extrai-se daí que o limite de 25% das modificações se aplica sobre o 
valor iniciai atualizado ou revisto nos termos do art. 65, II, alínea "d"3 

(grifo nosso). 

Por tudo quanto exposto, ratifico que os acréscimos realizados nos contratos 

firmados por esta Instituição ocorrem dentro do limite legal, uma vez que considera os 

reajustes e revisões realizados, de modo a respeitar o limite para acréscimo de 25% do valor 

inicial atualizado do contrato. 

5.3.1.4 Ausência de informações referentes ao acompanhamento e a fiscalização da 

execução do contrato firmado com a Guardsecure incorrendo em limitação ao escopo 

dos trabalhos da Auditoria. 

Os contratos de serviços de mão-de-obra terceirizadas atualmente são 

fiscalizados por uma Comissão de acompanhamento da execução dos contratos de serviços 

terceirizados, conforme Portaria n° 739/2015, de 1°/10/2015, publicada no Diário Oficia! do 

Estado em 02/10/2015, conforme print da tela da versão virtual do DOE: 
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Assim sendo, a Comissão acima epigrafada é composta pelos servidores 

Ademário Bastos Santos Filho, matrícula n° 85.579.429-6, José Hermes Carvalho Fernandes,^ 

matrícula n° 85.580.132-8 e Rita de Cássia Sá Viana, matrícula n° 85.442.686-6. 

3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários á ler de licitações e contratos administrativos. 15 ed.c 

Dialética, 2012.p.920-921. 
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5.3.2 Não identificação da concessão do desconto de 10,08% contratualmente previsto, 
sobre o valor das passagens emitidas e faturadas pela Turismo Pinheiro Ltda. 

Outro aspecto merecedor de destaque é a referente ao Contrato n° 08/2015, 

firmado com a Pinheiro Turismo. É importante esclarecer que embora a cláusula contratual 

preveja a concessão do desconto 10,08%, as regras de aplicação deste percentual aos 

preços das passagens aéreas, são aquelas que foram estabelecidas no Edital de convocação 

do Pregão Presencial 02/2012. qual seja, como forma de incentivo à obtenção da menor tarifa 

promocional ou reduzida disponível no momento da aquisição da passagem aérea, deverá 

prever a redução do desconto oferecido pelas agências de viagem e de turismo sobre o valor 

das tarifas das passagens, da seguinte forma: em 100% (cem por cento), quando o valor da 

passagem emitida for menor ou igual a 50% da tarifa básica ou cheia; em 50% (cinqüenta por 

cento), quando o valor da passagem emitida for na faixa de 30% a 49,99% da tarifa básica ou 

cheia; em 25% (vinte e cinco por cento), quando o valor da passagem emitida for na faixa de 

15% a 29,99% da tarifa básica ou cheia; em 20% (vinte por cento), quando o valor da 

passagem emitida for na faixa de 5% a 14,99% da tarifa básica ou cheia. 

Em respeito ao principio da vinculação ao edital bem como após análise das 

planilhas e demonstrativos das faturas restou demonstrada a vantajosidade para a 

Administração Pública na aplicação das regras editalícias ao invés do desconto contratado de 

10,08%. 

Em reunião realizada na sala da Diretoria Geral, em 15 de junho do corrente 

ano, na qual estiveram presentes o Sr. Juvenal Correia e o Sr. Nelson, ambos representando 

a Pinheiro Turismo; o Sr. Paulo Nunes Filho, representando a Diretoria Geral; a Dra. Maria de 

Fátima Cardozo, representando a Assessoria Jurídica e Gisele Cristiane Bezerra Alves, 

representando a Coordenação de Contratos e Convênios, ficou definida a possibilidade da 

manutenção da concessão de desconto com base no edital quando se tratar de tarifa 

promocional e concessão do desconto contratual para os casos de tarifa cheia, vez que mais 

vantajosa do que a agencia de turismo aplicar a tarifa cheia e aplicar o desconto de 10,08%. 

5.3.3.2 Ausência de apresentação de garantia de 5% em contratação para aquisição de 
40 microcomputadores tipo NETTOP. 

No tocante a exigência de garantia contratual, a cobrança para apresentação 

das Garantias contratuais foi intensificada e ao longo deste ano sempre que previsto a 

obrigação de apresentação de garantia estas têm sido cobradas das empresas e inclusive 

notificadas para o efetivo cumprimento do contrato, a exemplo das seguintes notificações-

i f 
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expedidas: Notificação n° 02/2015, referente ao Contrato n° 07/2015; Notificação n° 01/2015, 

referente ao Contrato n° 08/2015; Notificação n° 02/2015, referente ao Contrato n° 08/2014; 

Notificação n° 01/2015, referente ao Contrato n° 27/2014; Notificação n° 02/2015, referente ao 

Contrato n° 82/2013; Notificação n° 01/2015, referente ao Contrato n° 06/2015 e Notificação n° 

01/2015, referente ao Contrato n° 45/2013, de modo que aumentou a quantidade de garantias 

prestadas pelas empresas. 

5.3.5 Realização de despesas antieconômicas no montante de R$ 5.967.345,24 
realizadas pela DPE. 

Os Contratos de locação do imóvel localizado no Edf. Multicab Empresarial, 

celerados entre a DPE e a GPEC expiraram a sua vigência em 08 de maio do ano em curso. 

Em razão dos apontamentos realizados pelo Egrégio Tribunal de Contas, a Gestão atual 

optou por não prorrogar o prazo dos Contratos n° 25/2013 e 36/2013. 

Desde então travou-se uma árdua negociação com a empresa proprietária do 

imóvel a fim de baixar os valores da locação, tomando-se como base as três avaliações de 

aluguel do imóvel acima citado, realizadas por corretores credenciados contratados pela 

Defensoria Pública do Estado. 

Até o presente momento não foi possível chegar a um acordo em relação ao 

novo valor a ser praticado. 

5.3.5.3 Gasto antieconômico, no valor de R$ 310.413,05, em virtude da construção de 
subestação de energia em propriedade de terceiros. 

No decurso do ano de 2015 não foi realizada qualquer despesa que 

beneficiasse o patrimônio privado. Nos bens locados pela DPE este ano somente foram 

realizadas adequações necessárias a ocupação do imóvel, tais como instalação de rede 

lógica, de ares condicionados e divisórias. 

5.4.1.2 Realização de licitação sem demonstração de economicidade na escolha 
efetivada. 

A atual Gestão da DPE, atenta a tomar decisões pautadas em seu 

compromisso com o erário, bem como preocupada em administrar de forma responsável, em 

03 de setembro do ano em curso, autuou, através da Diretoria Geral, o Processo 

Administrativo n° 1224150063786, cujo objeto é auferir a quantidade de equipamentos de ares 

condicionados por unidade, elaborar proposta de aquisição de novos aparelhos par 

r 
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substituição, bem como proposta de manutenção para os equipamentos já existentes, a fim de 

reunir as informações necessárias para abertura de certame licitatório para aquisição dos 

equipamentos de ar. com o escopo de extinguir os contratos de locação atualmente vigentes. 

5.4.2.1 Realização de dispensa emergencial, por falta de planejamento orçamentário e 
financeiro. 

A Administração desta Defensoria tem planejado as suas contratações com 4 

(quatro) meses antes do fim do prazo dos contratos atualmente vigentes, de modo a evitar as 

contratações emergenciais. 

No decurso de 2015 algumas contratações emergências foram necessárias, 

todavia em todas elas houveram fatos supervenientes e imprevisíveis, de modo que a não 

contratação emergencial resultariam em maior prejuízo ao erário caso não fossem realizadas. 

Em relação ao item 5.3.4.1 este poderá ser melhor esclarecido pela 

Coordenação de Planejamento e Obras, setor responsável pela emissão das Ordens de 

Serviços, para que possa apresentar as informações das atuais OS expedidas. 

Quanto ao item 5.4.4 entendo que este deve ser respondido pela Corregedoria, 

considerando ser o setor órgão responsável pelas sindicâncias. 

São as informações. Coloco-me a inteira disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Gisele Criçtian^ Bezerra Alves 
Coordenação de Contratos e Convênios 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 - Contrato n° 28/2014 

Salvador/BA, 01 de novembro de 2015. 

À Senhora 

Vanuza Ribeiro dos Santos 

VÉRTICE SERVIÇOS LTDA 

Avenida Luiz Tarquínio, n° 1821, Centro Comercial da Torre, Bloco B, Sala 203, Pitangueiras, 

Lauro de Freitas/Bahia, CEP n° 42.700-000. 

Assunto: Descumprimento de cláusulas contratuais. 

Prezado Senhora, 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 28/2014, firmado entre a Defensoria Pública 

do Estado da Bahia e a empresa VERTICE SERViÇOS LTDA ME, cujo objeto é a prestação de 

serviços de copa e cozinha, e considerando que foi apontado o descumprimento de cláusulas 

contratuais por parte da contratada, fica NOTIFICADA esta empresa para que, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar do recebimento desta notificação, comprove: 

1. o depósito dos valores correspondentes ao vale transporte e ao auxílio alimentação 

na conta corrente de seus funcionários e 

2. o depósito referente a primeira parcelo do 13° salario. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará a aplicação das 

penalidades previstas no instrumento contratual, observados os ditames da Lei Estadual n° 

9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenc iosamente, 

G/se/e Cr/st/anè Bezerra Alves 
Coordenadora deContratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 35/2012 

Salvador, 20 de novembro de 2015. 

Ao Senhor, 

Ailton Gomes de Souza. 

Rua Costa Brito, n° 680, Jequié/BA. 

Assunto: Reparo em Imóvel 

Prezado Senhor, 

Sirvo-me do presente expediente para informar que foi relatado pelo fiscal do contrato 

em epígrafe que o imóvel que abriga a sede da Defensoria Pública em Jequié/BA - mais 

especificadamente na Rua Quinze de Novembro, n° 332 - Centro, Jequié/BA - , tem 

apresentado problemas que demandam reparos úteis à manutenção da sua estrutura. 

Assim, sem prejuízo de outros problemas que porventura venham a surgir, foi 

identificado um abrupto aumento nas contas de água do referido imóvel, o que indica a 

existência de um possível vazamento. Após várias visitas da Embasa no imóvel locado, não 

foram localizados vazamentos, sendo solicitado pelos técnicos a planta hidráulica do imóvel. 

Até o presente momento a Defensoria está com as contas dos meses de março, abril e maio 

em aberto junto a Embasa. Faz-se necessário a detecção do vazamento para que tais contas 

possam ser refaturadas e pagas. 

Os problemas indicados, em razão da sua proporção, tem, no mínimo, dificultado a 

prestação dos serviços em Jequié/BA, expondo assistidos, estagiários, servidores e defensores 

públicos à falta recorrente de água e a eminente possibilidade do desligamento de tal 

fornecimento, tendo em vista as contas em aberto junto a prestadora. 

O contrato n° 35/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Sr. 

Ailton Gomes de Souza, tem por objeto a locação do imóvel urbano situado na Rua Quinze de 

Novembro, n° 332 - Centro, Jequié/BA. E a cláusula sexta do aludido instrumento contratual 

elenca como obrigação do locatário levar, imediatamente, ao conhecimento do locador, o 

surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba. 
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Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificado a realizar, no prazo de 05 (cinco) dias 

a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas relatados, em 

caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Quinze de Novembro, 

n° 332 - Centro, Jequié/BA, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público, bem como 

salvaguardar a integridade física dos assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos 

que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 09/2014 

Salvador, 20 de Outubro de 2015. 

Ao Senhor 

Josafá Bezerra de Queiroz 

UNILEV TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA - ME 
Rua Pará, n° 32, Loja C, Pituba, Salvador, Bahia, CEP n° 41.830-070. 

Assunto: Problemas no elevador 

Prezado Senhor, 

pflV 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 
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Foi relatado, mais uma vez, pela servidora Elzivane Pereira, por ordem do 

Subcoordenador da 1a Defensoria Pública Regional, Dr. Marcelo Santana Rocha que, mesmo 

depois do reparo, o elevador da unidade de Feira de Santana segue apresentando defeitos. 

Com efeito, foi descrito que, atualmente, o referido equipamento se encontra 

completamente parado, em que pese a manutenção efetuada pela empresa. 

O problema apontado é recorrente e permanece, no mínimo, dificultando o trânsito na 

sede da Defensoria Pública da referida localidade, bem como inviabilizando o acesso das 

pessoas com dificuldade de locomoção, de forma a prejudicar os serviços prestados pela 

Defensoria. 

Em virtude do Contrato n° 09/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da 

Bahia e a UNILEV Tecnologia em Elevadores Ltda - ME, essa empresa obrigou-se a prestar os 

serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador; com reparos e reposição eventual 

de peças, acessórios e lubrificantes na 1a Defensoria Pública Regional de Feira de Santana -

BA. Entretanto, os serviços prestados não vêm sendo efetivos, haja vista a recorrência dos 

problemas técnicos já apontados há meses, pelo qual esta empresa já havia sido notificada 

anteriormente (através da Notificação 01/2015, expedida em 30/06/2015). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar o problema relatado, 
com o intuito de garantir o acesso fácil e seguro dos assistidos, estagiários, servidores e 

QxuA 
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defensores públicos à sede da Defensoria Pública na localidade, em especial dos idosos, 
gestantes e portadores de necessidades especiais, que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

' Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 
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NOTIFICAÇÃO n° 06/2015 - Contrato n° 68/2013 

Salvador/BA, 19 de outubro de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pernambués, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.100-273. 

Assunto: Comparecimento à reunião na sede Defensoria Pública do Estado da 
Bahia 

Prezado Senhor, 

Considerando a proximidade do encerramento dos contratos 068/2013 e 

031/2014, assim como o não comparecimento de preposto da SERCON na audiência 

realizada no Ministério Público do Trabalho, no último dia 16/10/2015, convidamos 

V.Sa. a comparecer na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia, situada 
na Av. Ulyssis Guimarães, n. 3.386, Edf. Multlcab, Sussuarana, nesta Capital, às 
09:30h do dia 23/10/2015, sexta-feira, na Diretoria Geral, para tratar de assuntos 
referentes ao término dos contratos, dentre eles o pagamento direto das verbas 

rescisórias dos empregados vinculados aos contratos supramenáonados, pela 

Defensoria Pública do Estado da Bahia, como também, o pagamento dos valores 

decorrentes das revisões dos referidos contratos. 

Por oportuno, solicitamos que, no dia da reunião, V. Sa. esteja munida 

com a planilha de cálculos das verbas rescisórias de todos os empregados 

vinculados aos contratos, a fim de viabilizar o procedimento de pagamento. 

Atenciosamente, 

Gisele Cristi 
Coordenadora ds^Co^iratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO ne 05/2015 - Contrato n° 31/2014 

Salvador/BA, 19 de outubro de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pemambués, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.100-273. 

Assunto: Comparecimento à reunião na sede Defensoria Pública do Estado da 
Bahia 

Prezado Senhor, 

Considerando a proximidade do encerramento dos contratos 068/2013 e 
031/2014, assim como o não comparecimento de preposto da SERCON na audiência 
realizada no Ministério Público do Trabalho, no último dia 16/10/2015, convidamos 
V.Sa. a comparecer na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia, situada 
na Av. Ulyssis Guimarães, n. 3.386, Edf. Muíticab, Sussuarana, nesta Capital, às 
09:30h do dia 23/10/2015, sexta-feira, na Diretoria Geral, para tratar de assuntos 
referentes ao término dos contratos, dentre eles o pagamento direto das verbas 
rescisórias dos empregados vinculados aos contratos supramencionados, pela 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, como também, o pagamento dos valores 
decorrentes das revisões dos referidos contratos. 

Por oportuno, solicitamos que, no dia da reunião, V. Sa. esteja munida 
com a planilha de cálculos das verbas rescisórias de todos os empregados 
vinculados aos contratos, a fim de viabilizar o procedimento de pagamento. 

Atenciosamente, 

G/se/e Cristíà^B^Bn^Alvé^ 
Coordenadora de Cànteates e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 04/2015 

Salvador, 18 de outubro de 2015. 

Ao Senhor 
Lauro Santana da Silva 
GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
Loteamento Varandas Tropicais, Quadra II, Lote 07, Rua A, Portão, Lauro de Freitas, Bahia, 
CEP n° 42.700-000. 

Assunto: Instalação de cofres para armazenamento de armas. 

Prezado Senhor, 

Dando continuidade a notificação n° 03/2015, referente ao Contrato n° 09/2010, 

firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Guardsecure Segurança Empresarial 

Ltda, viemos através do presente expor a necessidade de instalação de cofres para guarda de 

armamento, considerando que o Contrato em epígrafe prevê vigilante armado apenas no turno 

Noturno, devendo as armas serem devidamente armazenadas durante o turno Diumo. 

Deste modo, os cofres deverão ser instalados nas Unidades de Itabuna, Ilhéus, Feira 

de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Camaçari. 

Assim sendo, fica V.S. notificada a providenciar a instalação dos cofres para 
armazenamento das armas nos locais mencionados no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar do recebimento desta notificação. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

G Ves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N00 05/2015 - Contrato n° 68/2013 

Salvador/BA, 29 de setembro de 2015. 

Ao Senhor 

Esmael Freire de Souza 

SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pemambués, Salvador, Bahia, CEP n° 41.100-
273. 

Assunto: Cobrança indevida de posto de serviço. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 68/2013, firmado entre a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e a SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -
ME, esta empresa se obrigou à prestação do serviço terceirizado de suporte administrativo 

e operacional a prédios públicos, de acordo com as especificações e obrigações 

constantes do Instrumento Convocatório, especialmente as disposições da SEÇÃO 8 [...], 
e com as demais condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços. 

Ocorre que, nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, a empresa 
contratada procedeu à cobrança indevida de 01 (um) posto de serviço Recepção VI, na 
Coordenação Regional em Salvador, totalizando a quantia de R$ 10.149,03 (dez mil, cento 
e quarenta e nove reais e três centavos). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a cessar imediatamente a 
cobrança do referido posto, ao tempo em que informamos <\tíe \ Quantia paga 
indevidamente será descontada na próxima fatura. 



Defensoria Pública 
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Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no instrumento contratual, observados os ditames da Lei 
Estadual nô 9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

f 

Gisele CristíaneÍBezerra Alves 
Coordenadora de Conkatos}e Convênios 

Defensoria Púbticatío Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 04/2015 - Contrato n° 68/2013 

Salvador/BA, 30 de setembro de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd, 16, Pernambués, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.100-273. 

•lli 
< 

Assunto: Rescisão do Contrato n° 68/2013. 

Prezado Senhor, 

CONSIDERANDO as novas regras trazidas pela Lei n° 12.949/14 c/c o 
Decreto n° 15.219/2014; 

CONSIDERANDO a situação de inadimplência da CONTRATADA no que 
tange aos reiterados pagamentos com atraso das obrigações trabalhistas, inclusive 
salários dos seus funcionários; 

CONSIDERANDO a irregularidade da empresa desde 05/07/2015 com a 
certidão negativa Federal, sendo que a CONTRATADA foi notificada a proceder a 
regularização, o que não ocorreu até a presente data, fica V.S. notificado que a 
Defensoria Pública do Estado da Bahia resolveu rescindir por ato unilateral o Contrato 
de Prestação de Serviços n° 68/2013, firmado entre as partes em 08/11/2013, com 
fulcro nos art. 168,1 c/c 167,1 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

Ante o exposto, fica o senhor notificado, para querendo, apresentar 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, restando assegurado, desta formj 
contraditório e a ampla defesa. 

Atenciosamente, ^ ^ 

GiseleCri^t^^^sm^ives 
Coordenadora a^Centratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 04/2015 - Contrato n° 31/2014 
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Salvador/BA, 30 de setembro de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pemambués, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.100-273. 

Assunto: Não prorrogação do Contrato n° 31/2014. 

Prezado Senhor, 

CONSIDERANDO as novas regras trazidas pela Lei n° 12.949/14 c/c o 
Decreto n° 15.219/2014; 

CONSIDERANDO a situação de inadimplência da CONTRATADA no que 
tange aos reiterados pagamentos com atraso das obrigações trabalhistas, inclusive 
salários dos seus funcionários; 

CONSIDERANDO a irregularidade da empresa desde 05/07/2015 com a 
certidão negativa Federal, sendo que a CONTRATADA foi notificada a proceder a 
regularização, o que não ocorreu até a presente data, fica V.S. notificado que a 
Defensoria Pública do Estado da Bahia resolveu não prorrogar o Contrato de Prestação 
de Serviços n° 31/2014, firmado entre as partes em 08/10/2014, com vencimento no 
próximo dia 07 de outubro do ano em curso. 

Ante o exposto, fica o senhor notificado, para querendo, apresentar 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, restando assegurado, desta f&fnà, o 
contraditório e a ampla defesa. 

Atenciosamente, 

G/se/e Crfetian&Bezerra Aíves 
CoordenadoratieJDorwatos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 31/2013 

Salvador, 11 de setembro de 2015. 

Ao Senhor 

Juvenal B. Correia 

TURISMO PINHEIRO LTDA 
Av. Tancredo Neves, n° 274, Centro Empresarial Iguatemi, Loja 04, Caminho das Árvores, 

Salvador, Bahia, Brasil, CEP n° 41.820-907. 

Assunto: Comprovação de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e perante o 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 31/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia e a Turismo Pinheiro LTDA, esta empresa se obrigou à prestação de serviços de 
fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais, estando o referido 
contrato em pleno vigor. 

A Cláusula Sétima do instrumento contratual em comento previu como uma das 

obrigações da contratada manter; durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

Ocorre que a empresa contratada encontra-se em situação de irregularidade perante a 

Fazenda Federal e o INSS. 

E dispõe o art. 154, inciso VIII, da Lei Estadual n° 9.433/2005 que cabe à fiscalização 

acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: [...] 
fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 

INSS. 
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Instituição essencial à Justiça 

NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 08/2012 

Salvador, 11 de setembro de 2015. 

Ao Senhor 

Juvenal B. Correia 

TURISMO PINHEIRO LTDA 
Av. Tancredo Neves, n° 274, Centro Empresarial Iguatemi, Loja 04, Caminho das Árvores, 

Salvador, Bahia, Brasil, CEP n° 41.820-907. 

Assunto: Comprovação de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e perante o 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 08/2012, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia e a Turismo Pinheiro LTDA, esta empresa se obrigou à prestação de serviços de 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, estando o referido contrato em 
pleno vigor. 

A Cláusula Sétima do instrumento contratual em comento previu como uma das 

obrigações da contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

Ocorre que a empresa contratada encontra-se em situação de irregularidade perante a 

Fazenda Federal e o INSS. 

E dispõe o art. 154, inciso VIII, da Lei Estadual n° 9.433/2005 que cabe à fiscalização 

acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: [...] 
fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 

INSS. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO / SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS 
SISTEMA INTEGRADO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS - SIMPAS / VERSÃO -13.26.001 
MÓDULO: FORNECEDOR PÁGINA: 1 
DPE-DIRETORIA GERAL EMISSÃO: 11/09/2015 

Extrato de Fornecedor 

Dados Básicos + Documentação 

Razão Social: TURISMO PINHEIRO LTDA 
Fantasia : INTERTOUR OPERADORA TURÍSTICA 
CNPJ / CPF: 14.706.238/0001-41 
CRC/CRS: 0000890-7 Vencimento: 31/01/2016 
Si tu ação Ativo 
Endereço: AV TANCREDO NEVES - CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMIúmero: 274 
Complemento: BL B- LOJ 04 SAL 216A 221 
Cidade: Salvador 
E - mail: juvenalcorreia@pinheiroturismo.com.br 
Telefone: (71)3432-3333 
Cadastramento: 26/02/1996 
Pessoa p/ contato: JUVENAL 

Documento 

CNPJ/CPF 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL 

REG COM A FAZENDA FED E A DIVIDA ATIVA 

REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL 

REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL 

REGULARIDADE COM O INSS 

BALANÇO PATRIMONIAL 

CONCORDATA E FALÊNCIA 

CONTRATO SOCIAL (ULTIMA ALTERACAO) 

DECLARACAO DO EMPREGADOR 

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

REGULARIDADE COM O FGTS - CEF 

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES 
UF:BA CEP: 41.820.907 

Fax: (71) 3432-3334 Telefax: (71) 3432-3322 
Renovação: 10/02/2014 

Desempenho (%): 439 

Número 

14.706.238/0001-41 

26.865.463 

027.085/001-90 

S/N 

20150837791 

S/N 

S/N 

31/12/2014 

001713431 

23/12/2009 

S/N 

0890 

05.000020.10.0001-8 

201508130206052259 

S/N 

107755726/2015 

Vencimento 

29/08/2015 

12/09/2015 

19/11/2015 

29/08/2015 

30/06/2016 

06/09/2015 

15/01/2016 

11/09/2015 

31/01/2016 

15/12/2015 

Vencidos 

mailto:juvenalcorreia@pinheiroturismo.com.br


CÓPIA 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 - Contrato n° 06/2015 
Salvador/BA, 28 de agosto de 2015. 

Ao Senhor 
Charles Rodrigues Valverde 
RECICART - COMERCIAL E SERVIÇOS El RELI - ME 
Avenida Dom João VI, n° 503, Ed. San Diego, Sala 102, Brotas, Salvador/BA, 
CEP n° 48.285-000. 

Assunto: Prestação de garantia 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 06/2015, firmado entre a Defensoria Pública 
do Estado da Bahia e RECICART - COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, esta 
empresa se obrigou a prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
estimado do contrato, no ato da sua assinatura, consoante disposições previstas na 
Cláusula Décima Quarta. 

Entretanto, em que pese o referido contrato ter sido assinado em 28 de maio 
de 2015, até o presente momento não foi apresentada a garantia convencionada. 

Sendo assim, fica V.S. notificada a providenciar e comprovar a prestação 
da garantia de 5% do valor estimado do contrato, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no art. 136. $1° da Lei 9.433/2005. em 10 dias, a contar do 
recebimento desta, com o intuito de se evitar prejuízos. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação poderá acarretar 
na eventual aplicação das sanções cabíveis, concernentes ao instrumento contratual, e 

^observados os ditames da Lei Estadual n° 9.433/05 e da Lei Federal n4 8.666/93. 
Atenciosamente, 

G/se/e Crisman&Bezerra Alves 
\ \ / Coordenadora dè-Gonfratos e Convênios 
\ I / Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 - Contrato n° 08/2015 

Salvador/BA, 28 de agosto de 2015. 

Ao Senhor 
João Gualberto Rizzo Araújo 
CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA - EIRELI 
Rua Edistio Pondé, n° 353, Emp. Tancredo Neves, salas 807 e 808, Stiep, Salvador - BA 
CEP: 41.770-395 

Assunto. Prestação de garantia 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 08/2015, firmado entre a Defensoria Pública 
do Estado da Bahia e CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA - EIRELI, esta 
empresa se obrigou a prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
estimado do contrato, no ato da sua assinatura, consoante disposições previstas na 
Cláusula Décima Quarta. 

Entretanto, em que pese o referido contrato ter sido assinado em 19 de junho 
de 2015, até o presente momento não foi apresentada a garantia convencionada. 

Sendo assim, informamos que os processos de pagamento concernentes ao 
contrato supramencionado, estão com a sua tramitação suspensa em decorrência de tal 
irregularidade, que constitui óbice ao andamento no âmbito da Administração Pública. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a providenciar e 
comprovar a prestação da garantia de 5% do valor estimado do contrato, podendo 
optar por uma das modalidades previstas no art. 136. S1° da Lei 9.433/2005. ena^lt) 
dias, a contar do recebimento desta, com o intuito de se evitar prejuízos.. C 



BAHIA PG 
Instituição essencial à Justiça 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará na 
manutenção da paralisação dos processos referentes ao instrumento contratual, sem 
prejuízo da eventual aplicação das sanções cabíveis, observados os ditames da Lei 
Estadual n6 9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

[ 4 0 . 5 8 4 . 0 9 6 / 0 0 0 1 - 0 5 ] 
CENTRO DE PESQUISAS EM 

INFORMÁTICA EIRELI. 
RIJA EOiSTIO FOVDc. N: 

EDF. EMP. TANCRSCO NiVHS. SALA 807/ 803 

LSTIEP* CEP: 41.770-395 | 
SALVADOR-BA 1 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 01/2013 

Ao Senhor ^ 

Salvador, 28 de agosto de 2015. 

/ j ! 
Frederico Armando Gonçalves Guedes „ 

FCE ENGENHARIA LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n° 98, sala B, São Benedito, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP n° 
44.573-420. 

Assunto: Problemas no imóvel de Vitória da Conquista. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 01/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e FCE ENGENHARIA LTDA - EPP, esta empresa se obrigou a executar as obras de 
adequação e reforma no imóvel onde funciona a sede da 2o Regional da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, situada na Praça Estevão Santos, n° 95, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. 

Foram relatados, contudo, os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que 
porventura venham a surgir: 1) rachaduras nas paredes; 2) sinais de mofo; 3) reboco arenoso 
se desmanchando; e 4) goleiras. 

Embora o Contrato n° 01/2013 tenha terminado a sua vigência, é sabido que o edital da 
Tomada de Preços n° 05/2012 previu que, uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a 
responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do 
mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos contratos de empreitada de edifícios ou 
outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo (grifo nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 5 (cinco) dias 
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BAHIA 
Instituição essencial à Justiça 

NOTIFICAÇÃO n° 02/2015 - Contrato n° 07/2015 

Salvador/BA, 28 de agosto de 2015. 

À Senhora 
Márcia de Souza 

ASKIDUBIWAY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 
Rua do Senado, n° 47, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 20.231-000. 

Assunto: Prestação de garantia 

Prezada Senhora, 

Em decorrência do Contrato n° 07/2015, firmado entre a Defensoria Pública 
do Estado da Bahia e ASKIDUBIWAY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI - EPP, esta empresa se obrigou a prestar garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor estimado do contrato, no ato da sua assinatura, consoante disposições 
previstas na Cláusula Décima Quarta. 

Entretanto, em que pese o referido contrato ter sido assinado em 1o de junho 
de 2015, até o presente momento não foi apresentada a garantia convencionada. 

Sendo assim, informamos que os processos de pagamento concernentes ao 
contrato supramencionado, estão com a sua tramitação suspensa em decorrência de tal 
irregularidade, que constitui óbice ao andamento no âmbito da Administração Pública. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a providenciar e 
comprovar a prestação da garantia de 5% do valor estimado do contrato, podendo 
optar por uma das modalidades previstas no art. 136. $1° da Lei 9.433/2005, em 10-
dias, a contar do recebimento desta, com o intuito de se evitar prejuízos. a j j 
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Instituição essencial à Justiça 

NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 65/2013 

Salvador, 30 de junho de 2015. 

Ao Senhor lí^u^ ^ 
Lázaro de Carvalho Nunes 
LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME 
Rua Prof. Cassilandro Barbuda, n° 714, loja 04, Costa Azul, Salvador, Bahia, CEP nc 41.760-
110. 

Assunto: Descumprimento de cláusulas contratuais. . ^ 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 65/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME, esta empresa se obrigou a prestar 
o serviço de transporte rodoviário de carga local e intermunicipal, com seguro, compreendendo 
bens patrimoniais, mobiliários e demais objetos de propriedade ou de interesse da Defensoria 
Pública do Estado e suas Unidades Regionais. 

Foi relatado, contudo, o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da 
contratada, a saber: 

a Os móveis, na maioria das vezes, são transportados sem a utilização dos materiais 
adequados para embalamento, fato que tem causado danos ao patrimônio público; 

• Não há um encarregado para coordenar os carregadores; 

- Não há carrinhos para locomover os móveis, trena para medir a cubagem e nem 
ferramentas para a eventual necessidade de desmontagem do mobiliário; 

• Não há disponibilidade de profissional para montagem/desmontagem dos móveis, 
quando necessário; 

• Não há um encarregado para análise prévia do que é transportado, de acorcjiróom a&y 
solicitações feitas via e-mail; / ^ ^ 
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•Encontra-se pendente a entrega de 02 (dois) assentos de longarinas, que foram 
rasgados durante o transporte dos móveis ocorrido em 03.02.2015 na unidade da 
Defensoria Pública em Camaçari; 

•A Nota Fiscal n° 00000461 apresenta valor incorreto, impedindo que o pagamento seja 
efetuado; 

•As demandas dos dias 08.06, 11.06, 16.06 e 17.06 sofreram atraso de quase 02 
(duas) horas, e, até a presente data, nenhum funcionário da empresa compareceu 
com a planilha para análise e posterior pagamento das demandas realizadas nas 
referidas datas; 

• Durante as demandas do mês de junho, o funcionário de operações estava em 
Brasília, e não havia alguém o substituindo. 

Os problemas elencados têm causado diversos prejuízos á Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e ao patrimônio público. 

Vale ressaltar que a Coordenação de Patrimônio já entrou em contato diversas vezes 
com a contratada, tendo falado com o Sr. Henrique, sem, contudo, ter obtido resposta ás suas 
solicitações. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a prestar esclarecimentos quanto 
aos problemas apontados, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta, e a 
cumprir, imediatamente, as cláusulas dispostas no Contrato n° 65/2013, a fim de elidir 
maiores danos ao patrimônio público. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

C ives 

Coordenadora de Contratos e Convênios 
Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 03/2015 - CONTRATO N° 25/2013 

Salvador, 22 de maio de 2015. 

À Senhora •ís&si 
Maria Gorete de Araújo Oliveira f 
GPEC PATRIMONIAL LTDA - ME 

Rua Albino Fernandes, n° 528, Sussuarana, Salvador, Bahia, CEP n° 41.215-770. 

Assunto: Infiltração no Edifício Multicab Empresarial 

Prezada Senhora, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração e vazamento no 4o andar do 
Edifício Multicab Empresarial. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir: alagamentos e queda das placas de forros em diversos setores da Defensoria 
Pública, quais sejam: Copa, Gabinete do Sübdefensor, COPEL, Financeiro, Corregedoria, 
Assessoria do Gabinete, Cerimonial, ASCOM, Transportes e corredor do andar. Tais alegações 
podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços no 4o andar do Edf. Multicab Empresarial, onde está concentrada a 
sede administrativa da Defensoria Pública. Assim, é grande o número de pessoas - dentre 
estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido expostos a um ambiente insalubre 
e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco de desabamento das instalações. 

O contrato n° 25/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa GPEC Patrimonial LTDA, tem por objeto a locação de imóvel urbano, compreendendo 
58 vagas de garagem cobertas, loja n° 03 do térreo, e os 2o, 3o e 4o pavimentos do Edifício 
Multicab Empresarial, situado na Rua Ulisses Guimarães, n° 3386, Sussuarana, Salvador, 
Bahia, CEP r?6 41.219-400. E a Lei de Locação, em seu art. 22, parágrafo único, alíneas a e c, 
dispõe que o locador é obrigado a pagar as despesas de obras de reformas que interessem à 
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estrutura integral do imóvel, bem como as obras destinadas a repor as condições de 
habitabilidade do edifício. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Ulisses 
Guimarães, n° 3386, CAB, Salvador, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio 
público, bem como salvaguardar a vida dos estagiários, servidores e defensores públicos que 
circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 

n 
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Salvador, 30 de junho de 2015, 

Ao Senhor 

Josafá Bezerra de Queiroz 

UNILEV TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA - ME 
Rua Pará, n° 32, loja C, Pituba, Salvador, Bahia, CEP n° 41.830-070. 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

PROTOCOLO 
Assunto: Elevador com problema. Recebido <o O fy fi 

A £ 5 * r - O — ^ H ü ^ ü i — 
Prezado Senhor, / 

Foi relatado pela servidora Elzivane Pereira, por ordem do Subcoordenador da 1o Defensoria 

Pública Regional, Dr. Marcelo Santana Rocha, que, após a manutenção, o elevador da urtidade de Feira 

de Santana continuou apresentando problemas - d/e sempre para com a sigla PA. 

O problema eíencado, no minimo, tem dificultado o trânsito na sede da Defensoria Pública da 

referida localidade. Ressalte-se que um assistido cadeirante já entrou em contato com a " 

Subcoordenação da 1° Defensoria Pública Regional para fazer reclamação sobre o equipamento 

defeituoso. 

Considerando que, em decorrência do Contrato n° 09/2014, firmado entre a Defensoria Pública 

do Estado da Bahia e UNILEV TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA - ME, esta empresa se obrigou a 

prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador, com reparos e reposição eventual 

de peças, acessórios e lubrificantes na 1o Defensoria Pública Regional de Feira da Santana-BA, fica 
V.S. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento desta, 
reparos a fim de sanar o problema relatado, a fim de garantir o acesso fácil e seguro dos assistidos, 

estagiários, servidores e defensores públicos à sede da Defensoria Pública na referida localidade, em 

especial dos idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a aplicação das 

penalidades previstas na Lei Estaduai n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

n 
Defensoria Pública 

BAHIA 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO 09/2014 

Atenciosamente, 

G/se/e Çri&lane Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015- CONTRATO N° 13/2013 

Salvador, 30 de junho de 2015. 

À Senhora 
Maria Nilza Jasmineiro Brito Cunha 

Rua Ruy Cajueiro, n° 540, Boa Vista, Ilhéus, Bahia, CEP n° 45652-505. 

Assunto: Reparo em Imóvel 

Prezada Senhora, 

Sirvo-me do presente expediente para informar que foi apontado pela Defensora 
Pública que atua na cidade de Ilhéus que o imóvel que abriga a sede da Defensoria Pública 
nesta localidade - mais específicadamente na Avenida Canavieiras, n° 170, Cidade Nova, 
Ilhéus, Bahia tem apresentado problemas que demandam reparos úteis à manutenção da 
sua estrutura. 

Assim, foi relatado que o gabinete da Defensora Pública Dra. Fernanda Gonçalves está 
jorrando muito água pelo teto e pela lateral da janela. Tal fato, conforme explanado pela 
Defensora Pública, tem gerado medo de desabar o forro e molhar tudot pois, segundo ela, é 
possível que haja uma poça de água em cima do teto em razão da chuva. E, segundo 
informações do vigilante, a laje não é coberta. 

O problema citado, em razão da sua proporção, tem, no mínimo, dificultado a prestação 
dos serviços em Ilhéus, expondo assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos a um 
ambiente insalubre e, até mesmo, perigoso, além de estar ocasionando danos ao patrimônio 
público. 

O contrato n° 13/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Sra. 
Maria Nilza Jasmineiro Bríto Cunha, tem por objeto a locação do imóvel urbano situado na 
Avenida Canavieiras, n° 170, Ilhéus, Bahia. E a CLÁUSULA SÉTIMA do referido contrato 

Defentorte Púbtfca do Estado da Bahia 
„ PROTOCOLO 
R&cobfdo em W I0ÍH5 



VERSO DA FL fà, 

Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

dispõe que o tocador obriga-se a executar no imóvel locado as reparações caracterizadas 
como úteis à manutenção de sua estrutura (grifo nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas relatados, em caráter 
emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Avenida Canavieiras, n° 170, 
Cidade Nova, Ilhéus, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público, bem como 
salvaguardar a saúde dos assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos que 
circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamo.s, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 
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2. Ref. Notificação 01/2015 - Contrato 13/2013 

3. Ilm* Sra. GISELE CRISTIANE BEZERRA ALVES 

4. MARIA NILZA JASMINEIRÚ BRITO CUNHA, em razão 

da notificação datada de 28/05/2015 e recebida nò dia 

03/06/2015, vem enviar a 2
 a

 CONTRA NOTIFICAÇÃO n°. 

02/2015, passa a expor e esclarecer o que segue, nos 

seguintes termos: 

5. A Defensoria Publica Estadual, através na 

notificação supramencionada, reqoereu da proprietária do 

imóvel que abriga a sede da Defensoria Publica localizada 

na Avenida Canavieiras, n. 170, Cidade Nova, cidade de 

ilhéus-BA, que sejam realizados reparos úteis à manutenção 

da estrutura do imóvel locado, eob pena dá aplicação das 

penalidades previstas na lei em caso de descumprimento. 

Para tanto, discorreu na notificação sobre os problemas 

ocorridos no imóvel, inclusive apresentando imagens dos 

mesmos, os quais seguem abaixo: 

A - Infiltrações na sala 04 que geram proliferação fúngica; 

B - Infiltrações na sala da psicóloga/assistente social; 

C - Problemas na rede elétrica do banheiro da sala 3; 

D — Problemas na fechadura da sala 06; 

E - Problemas na pia dp banheiro do salão dos assistidos; 

6. Após, a Contra notificação 001 de 2015, 

enviado a esta DPE pela proprietária/locadora, preocupada 

em atender em tempo hábil a referida notificação, solicitou 

ao seu filho Carlson Cunha (Engenheiro de Segurança do 

Trabalho) que fosse acompanhado por um técnico em 

construção civil verificar se os problemas relatados pela 

ilustre Defensoria Pública eram realmente estruturais, pois 
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recentemente (cerca de 2 anos) a mesma gastou :R$ 370.000,00 

(trezentos 6 setenta mil reais) com p referida imóvel para 

adequar as necessidades e exigências do respeitável Órgão. 

7.Posteriormente, obteve como resposta do 

profissional técnico que TODOS os problemas relatados 

referem-se ao desgaste natural do imóvel pelo uso/tempo e 

não de problemas em sua estrutura. Todas as solicitações de 

reparo retratam problemas naturais decorrentes de seu uso, 

sem nenhuma indicação de que sejam decorrentes de problemas 

em suá estrutura, razão pela qual as despesas com a 

manutenção devem ser arcadas pelo inquilino e não pelo 

proprietário do imóvel. 

8.Em razão do exposto, informa que os reparos 

solicitados., por serem oriundos do desgaste natural devido 

ao uso/tempo, são considerados benfeitorias necessárias e 

não úteis ã manutenção dá estrutura, portanto, devem correr 

as custas do inquilino e não do proprietário, de acordo com 

o próprio contrato firmado e com a legislação pátria. . 
í'"' > 

Xíhéus, 3 de julho de 2015. 



CÓPI/i Á 

fl Defensoria Pública T C E / G E F R C 

BAHIA fü 709 
' jTt 

J Instituição essencial à Justiça 

•v 

NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 65/2013 

Salvador, 18 de agosto de 2015. -

Ao Senhor 
Lázaro de Carvalho Nunes 
LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME 
Rua Prof. Cassilandro Barbuda, n° 714, loja 04, Costa Azul, Salvador, Bahia, CEP n° 41.760-
110. 

Assunto. Descumprimento de cláusulas contratuais e Notificação 01/2015 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 65/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME, esta empresa se obrigou a prestar 
o serviço de transporte rodoviário de carga iocal e intermunicipal, com seguro, compreendendo 
bens patrimoniais, mobiliários e demais objetos de propriedade ou de interesse da Defensoria 
Pública do Estado e suas Unidades Regionais. 

Foi relatado, contudo, o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da 
contratada, e expedida a Notificação 01/2015, a qual advertiu sobre tais problemas, que vêm 
causando diversos prejuízos ao patrimônio público. Entretanto, ocorre que até a presente data, 
a Empresa ainda não se apresentou para esclarecimentos acerca do tema, em que pese ter 
sido estipulado o prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da Notificação anterior - o 
que ocorreu em 16/07/2015, consoante recibo atestado por funcionário da contratada. 

Ademais, constatou-se a existência de demandas pendentes de pagamento, 
referentes aos meses de maio, junho e julho do corrente ano que, embora tenham sido 
executadas pela Empresa, não tiveram as suas notas fiscais enviadas. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a prestar esclarecimentos quanto 
aos problemas apontados na presente Notificação, bem como acerca dos 
descumprimentos citados na Notificação 01/2015, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do 

... 
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recebimento desta, e a cumprir, imediatamente, as cláusulas dispostas no Contrato n° 
65/2013, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Diretora Administrativa 
Defensoria Pública do Estado 
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Rei.: Notificação n° 02/2015 - Contrato n° 065/2013 

A LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNFJ/MF sob o n° 07.848.730/0001-%, com 

endereço profissional na Rua Professor CasUandro Barbuda, n° 714, Loja 04- Costa 

Azul, Salvador/Bahia, Cep. 41.760-110, neste ato representada por seu sócio 

administrador, LÁZARO DE CARVALHO NUNES, com o mesmo endereço 

profissional vem respeitosamente, perante V. Sa, em prazo útil, apresentar DEFESA 

ADMINISTRATIVA em face da Notificação em epígrafe, declinando os motivos e os 

fundamentos, para depois requerer, a seguir demonstrados. -

A notificação acima dtada causou espanto à Contratada por dois 

motivos. Com relação à Notificação n° 01/2015 a Contratada ao tentar encaminhar as 

informações requeridas recebeu a orientação da DPE de que deveria aguardar o 

responsável pelo acompanhamento do contrato retomar das suas férias, e assim foi 

feito. E o segundo motivo, pelo fato de a Contratada já prestar o serviço para a 

Contratante desde 2013, o que se deduz que o serviço é prestado de forma satisfatória, 

porque se assim não fosse o instrumento contratual não teria sido prorrogado por duas 

vezes. 

A Contratada sempre colocou à disposição para a execução do 

objeto materiais adequados para embalar os bens e transportá-los de maneira segura, a 

fim de evitar qualquer prejuízo para a Administração Pública. 

Nessa feita, para impedir qualquer outro transtorno, seja na 

analise dos materiais a serem transportados, montagem e desmontagem, embalagem, 

notas de pagamentos, aferição da segurança dos bens, e demais correlatos, a 

Contratada está colocando o preposto, o Sr. Jandson de Carvalho Nunes, para que o 

mesmo represente a empresa perante o Contratante. 

Será esse Preposto que irá esclarecer todas às duvidas e atender 

prontamente todos os pedidos da Contratante inerentes ao objeto em tela. 

Endereço: Rua Professor Cassüandro Barbuda n* 714, loja 04, Costa Azai Salvador/BA 
CEP: 41.760-1101 CNPJ 07.84$.730/0001-96| E-mail: ln_ltda@ig.com.br 1 Contato: (71) 3382-0851 
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É sabido que o procedimento liritatório, cujo rito formal 

processamento é prescrito na Lei Pátria n° 8.666/93 e na Lei Estadual n° 9.433/2005, é 

um meio, cujo fim é a contratação mais vantajosa para a Administração Pública. 

Ademais, os Princípios regedores da licitação, edificados em sede constitucional e 

infraconstítucional, não são exdudentes absolutos de outros Princípios, não menos 

importantes, aos quais igualmente se submete o administrador público. 

No caso em tela, o Principio da Razoabilidade / 

Proporcionalidade, é justamente a baliza da proporção entre a medida adotada e o fim 

alcançado. Sendo um Princípio geral de Direito Administrativo, aplica-se 

evidentemente às licitações, buscando resguardar dois outros Princípios, o da 

Economicidade e Eficiência. 

No caso em questão, observa-se que a Contratada, supostamente, 

não pode adimplir satisfatoriamente o objeto no prazo estipulado devido a uma falha 

procedimental e organizacional, que não tem o condão de persistir, e que de certa 

forma propiciou um aprendizado, para que fatos assim não voltem a acontecer. 

Mas por outro lado, caso a Contratante reconheça o 

entendimento da pertinência extremamente gravosa na existência da falha contratual, 

deverá resguardar o preceito estabelecido no Principio da Proporcionalidade e da 

Razoabilidade. 

Nestas condições, urge considerar as circunstâncias de fato, ou 

seja, a natureza da falha identificada na execução alijada, e a possibilidade de sua 

superação durante a execução, em vista da finalidade maior da licitação, que é a busca 

da proposta mais vantajosa, a de menor preço. E nesse passo, o Princípio da 

Razoabilidade ou Proporcionalidade se une ao da Legalidade, para autorizar a 

superação do defeito. 

O professor Adilson de Abreu Dallari destaca, ainda, a 

necessidade de considerar as situações agravantes e atenuantes para definição da 

penalidade, conforme abaixo: 

Não obstante nosso pensamento no sentido de não admitir 

discricionariedade na eleição da sanção aplicável diante da 

infração in concreto, nem por isso se faz despiciendo o exame da 

razoabilidade, haja vista ser mais do que necessário, colimando a 

constatação e valoração, por exemplo, das circunstâncias 

agravantes e atenuantes, das reincidências, genéricas ou 

específicas, etc., cujo resultado poderá ser o de proporcional 

agravamento da intensidade da sanção a ser imposta em cada 

Endereço: Rua Professor Cassilandro Barbuda n° 714, loja 04, Costa Azul Salvador/BA 
CEP: 41.760-1101 CNPJ n° 07.S48.73ft/0001-96j E-mail: In_hda@ig.com.br | Contato: (71) 3382-0851 
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caso ou — muito pior —, desde que determinado por lei, a 
imposição de outra, ainda "mais grave". (Dallari, 1994 apud 
Ferreira, 2001). (grifo nosso). 

A aplicação de penalidades não pode de modo algum extrapolar 

as necessidades e atividades inerentes à Administração, principalmente quando o fato 

gerador do caso concreto da sanção não representou paralisação de serviços complexos 

que poderiam trazer prejuízo para a Administração, como por exemplo, rede de 

telecomunicações, de energia elétrica, etc. 

É comum evidenciar a postura administrativa apenas pró-forma, 

sob a justificativa de assegurar uma "lisura" ao processo de penalidade e de rescisão 

contratual, inclusive com a inclusão da ocorrência mais gravosa em seus cadastros 

públicos, ensejando dano a Contratada, o que demonstra mais uma vez a sua situação 

em absoluta condição de inferioridade frente à Administração Pública o que lhe 

causará sérios danos de natureza patrimonial e financeira, além do que prejudicará o 

seu bom nome na praça e a sua boa-fé. 

Por todo o revelado, caso seja comprovada a existência 

injustificada de descumprimento ao quanto acordado, este não se reveste de gravidade 

tamanha a ponto de justificar a aplicação de penalidade gravosa, pois a Contratada 

sempre agiu com idoneidade, boa fé, e iniciou a execução do objeto, para que assim, 

cumpra em totalidade a sua obrigação contratual. 

Caberia, sim, como punição, a advertência, pois a entrega do 

objeto é realizada, mesmo com todos os empecilhos e dificuldades encontradas na sua 

execução, o que se coadunaria com os Princípios da Proporcionalidade e da 

Razoabilidade. 

Diante do exposto, especialmente, porque a Contratada não agiu 

com má fé e intenção dolosa de prejudicar a Contratante, haja vista, o não 

cumprimento injustificado das suas obrigações não tem o condâo de persistir, e repita-

se, o objeto contratual encontra-se em execução, motivo determinante para que a 

Empresa solicite o recebimento da presente defesa, para o fim a que se destina. 

Ato contínuo REQUER que o respeitável Órgão reanalise a 

natureza, o tipo, o quantitativo da pena a ser aplicada e a conseqüência gravosa que tal 

penalidade acarretará na vida da Contratada, por restar provado que não houve 

nenhuma infração administrativa de natureza dolosa passível de extrema penalidade. 

Endereço; Rua Professor Cassilandro Barbuda n° 714, loja 04, Costa Azul Salvador/BA 
CEP: 41.760-1101 CNPJ n° 07.848.73G/Q001-96| E-mail: lnjtda@ig .com J>r | Contato: <71) 3381-0851 

mailto:lnjtda@ig.com
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Distribuidora 
Nestes Termos, 

Pede e Espera Deferimento, 

4 , 

- tCç<GF-PKO 

24 de agosto de 2015. 

L N D ÍUIDCWE COMÉRCIO LTDA- ME 

CNPJ: 07.848.730/0001-96 

Endereço: Roa Professor CassiJandro Barbuda n° 714, loja 04, Costa Azul Salvador/BA 
CEP: 41.760-1101 CNPJ a* 07.848.730/0001-%] E-mail: lnJtda@ig.com.br} Contato: (71) 3382-0851 
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NOTIFICAÇÃO n° 03/2015 - Contrato n° 31/2014 
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Salvador/BA, 17 de agosto de 2015. 

Ao Senhor 

Esmael Freire de Souza 

SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pemambués, Salvador, Bahia, CEP n° 41.100-273. 

Assunto: Regularização perante a Fazenda Federal, Dívida Ativa e INSS 

Prezado Senhor, 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 31/2014, firmado entre a Defensoria Pública 

do Estado da Bahia e a empresa SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, cujo 

objeto é a prestação de serviços de manutenção predial e de área pública mediante posto de 
serviço de artífice, verificou-se a irregularidade da Empresa perante a Fazenda Federal e a Dívida 

Ativa da União, assim como ante o INSS, a qual é corroborada na mesma certidão. 

Sendo assim, informamos que os processos de pagamento, reequilíbrio econômico-

financeiro, bem como de adequação à Lei Anticalote (Lei n° 12.949/2014), concernentes ao contrato 

supramencionado, estão com a sua tramitação suspensa em decorrência de tal irregularidade, que 

constitui óbice ao andamento no âmbito da Administração Pública. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a providenciar e comprovar a efetiva 

regularização da Empresa, a fim de se evitar eventuais prejuízos. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará na manutenção da 

paralisação dos processos referentes ao instrumento contratual, observados os ditames da Lei 

Estadual n° 9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenc iosamente, 

iane Bezerra Alves 
Coordenaâoj^d£)Dontratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 03/2015 - Contrato n° 68/2013 

Salvador/BA, 17 de agosto de 2015. 

Ao Senhor 

Esmael Freire de Souza 

SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pernambués, Salvador, Bahia, CEP n° 41.100-273. 

Assunto: Regularização perante a Fazenda Federal, Divida Ativa e INSS 

j - Prezado Senhor, ^ 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 68/2013, firmado entre a Defensoria Pública 

do Estado da Bahia e a empresa SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, cujo 

objeto é a prestação do serviço terceirizado de suporte administrativo e operacional a prédios 
públicos, verificou-se a irregularidade da Empresa perante a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da 

União, assim como ante o INSS, a qual é corroborada na mesma certidão. 

Sendo assim, informamos que os processos de pagamento, reequilíbrio econômico-

financeiro, bem como de adequação à Lei Anticalote (Lei n° 12.949/2014), concernentes ao contrato 

supramencionado, estão com a sua tramitação suspensa em decorrência de tal irregularidade, que 

constitui óbice ao andamento no âmbito da Administração Pública. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a providenciar e comprovar a efetiva 

regularização da Empresa, a fim de se evitar eventuais prejuízos. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará na manutenção da 

paralisação dos processos referentes ao instrumento contratual, observados os ditames da Lei 

Estadual n° 9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenc iosamente, 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 08/2014 

Instituição essencial à Justiça 

Salvador, 03 de agosto de 2015. 

À Senhora 
Laís Barbosa Castejon 
FÓRUM EVENTOS EIRELI 
Rua Alceu Amoroso Lima, n° 786/703, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, Brasil, CEP n° 
41.820-774. 

Assunto: Descumprimento de cláusula contratual. 

Prezada Senhora, 

Em decorrência do Contrato n° 08/2014, firmado entrê a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e a FÓRUM EVENTOS EIRELI, esta empresa se obrigou à prestação de serviços de 
promoção, organização e coordenação dos eventos a serem realizados pela Defensoria 
Pública do Estado da Bahia. 

Por ocasião da realização do evento do Dia dos Avós, marcado para o dia 24.07.2015, 
na Casa de Acesso à Justiça I, com início previsto para 9 (nove) horas da manhã, a contratante 
solicitou alguns itens, quais sejam: 1) equipamento de som com cabo de transmissão auxiliar 
P2-RCA] 2) 01 (um) microfone; 3) 01 (um) pedestal para microfone; 4) toalha de mesa, 5) 
lanche. 

Foi relatado, contudo, o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da 
contratada, a saber: 

• A toalha de mesa solicitada não foi entregue de acordo com as especificações 
pontuadas pela contratante, não cumprindo com a finalidade para a qual foi pensada; 

•O cabo e o pedestal do microfone solicitados foram entregues apenas às 10h30min, 
após o início do evento, razão pela qual o recebimento foi recusado; 

• Os lanches solicitados também foram entregues após o horário marcac 
do evento. 



VERSO DA 

Defensoria Pública 
BAHIA 

instituição essencial à Justiça 

De todos os 5 (cinco) itens solicitados pela contratante,- apenas 2 (dois) foram 
atendidos de forma satisfatória: o microfone e a caixa de som. O não cumprimento da maioria 
das solicitações apontadas comprometeu a qualidade do evento e impossibilitou o seu início no 
horário previsto, resultando em um atraso de 01 (uma) hora. 

O não atendimento das solicitações feitas pela contratante configura descumprimento 
contratual, mais especificamente da cláusula sexta do Contrato n° 08/2014, que prevê que é 
obrigação da contratada ze/ar pela boa e completa execução dos serviços contratados, 
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas, providenciando 
sua imediata correção [...]. 

Vale ressaltar que, embora esta seja a primeira notificação endereçada à contratada, 
certamente não é a primeira vez que a mesma frustrou as solicitações da contratante. Na 
verdade, o descumprimento das tcláusulas contratuais por parte da contratada tem se tornado 
rotineiro. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.Sa. advertida acerca do verificado 
descumprimento da cláusula sexta, item n, do Contrato n° 08/2014, sem prejuízo de 
eventual aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 
8.666/93, bem como da rescisão unilateral do contrato, na hipótese de reincidência. 

Atenciosamente, 

C O O J nios 
Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 
2 mensagens 

Aline Santana Couto <aline.couto@defensoria.ba.gov.br> 5 de agosto de 2015 10:58 
Para: katia@forumeventos.com.br 

Prezada Kátia, 

Segue, em anexo, a Notif icação n° 01/2015, endereçada à empresa FÓRUM EVENTOS EIRELI. 

Favor acusar recebimento. 

Atenciosamente, 

Aline Couto 
.•^Sjk j^ t íca*^ Coordenação De Contratos E Convênios 

\ W W 3AHIA Defensoria Pública Do Estado Da Bahia 
l vaw^TT^.w»^* phone: +55 (71) 3117-9081 

Address: Avenida Ulysses Guimarães, n° 3386, Sussuarana, Salvador, Bahia, CEP n° 41.219-400. 

"As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, com sigilo protegido por lei. Caso não seja o destinatário, 
favor apagar esta mensagem e notificar o remetente. 0 uso impróprio das informações desta mensagem se ri tratado conforme a legislação em vigor. 

ms NOTIFICAÇÃO - FORUM.pdf 
51K 

FÓRUM EVENTOS <katia@forumeventos.com.br> 5 de agosto de 2015 11:06 
Para: Aline Santana Couto <aline.couto@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: gisele@defensoria.ba.gov.br, Vanda Amorim <vanda.amorim@defensoria.ba.gov.br> 

Senhores, 

Notificação recebida. 

Aproveito para solicitar reunião com a Sra Gisele e a Sra Vanda a fim de que possamos afinar a prestação 
dos serviços. 

Fico aguardando agendamento e peço que verifiquem a possibilidade de maior brevidade possível. 

Grata 

Kátia Lorena 

Fone: 71 3506-3887 / / 9666-2022 

www. forumeventos. com. br 

data:text/Wml;charset=utf-8,%XtaUe%20M 1/2 
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Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

NOTIFICAÇÃO n° 02/2015 

ir 

— á 

Salvador, 22 de julho de 2015. 

Ao Senhor 

Lauro Santana da Silva 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
Loteamento Varandas Tropicais, Quadra II, Lote 07, Rua A, Portão, Lauro de Freitas, 

Bahia, CEP n° 42.700-000. 

Assunto: Ausência de vigilância armada nas sedes da Defensoria Pública. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 09/2010, firmado entre a Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, esta empresa 
se obrigou à prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial. 

Foi relatado, contudo, que, embora haja previsão no contrato de vigilância armada 
para os postos noturnos, os vigilantes não estão devidamente equipados, pois a empresa 
contratada não providenciou cofres para armazenamento das armas. 

O problema elencado tem colocado em risco o patrimônio da Defensoria Pública e 

a vida dos assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos que transitam nas 

sedes da Defensoria Pública no turno noturno. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a esclarecer a razão pela qual 
não providenciou os necessários cofres para armazenamento das armas e a 
disponibilizar vigilância armada nos postos noturnos da sede da Defensoria Pública, 
tudo no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento desta no t i f i cação^ -^ j^J 



Defensoria Pública 
BAHIA 

Instituição essencial à Justiça 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 
8.666/93. 

Atenciosamente, 

Gisele Cristiarie Bezerra Alves 
Coordenadora de~Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 02/2015 - Contrato n° SSmiZ 

Saivador/BA, 14 de julho de 2015. 

i f e Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pemambués, Salvador, Bahia, CEP n° 41.100-273. 

Assunto: Descumprimento de cláusulas contratuais. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 68/2013, firmado entre a Defensoria 
Pública do Èstado da Bahia e a empresa SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS 
LTDA, cujo objeto é a prestação de serviço terceirizado de suporte administrativo e operacional 
a prédios públicos, e considerando que foi apontado o descumprimento de cláusulas 
contratuais por parte da contratada, fica NOTIFICADA esta empresa para que, no prazo de 
05 (cinco) dias a contar do recebimento desta notificação, comprove: 

1. o depósito dos valores correspondentes ao vale transporte e ao auxílio 

alimentação na conta corrente dos funcionários para o mês de julho/2015; 

2. o pagamento dos salários do mês de junho/2015; 

3. o pagamento da diferença do reajuste salarial ocorrido no mês de janeiro do 
corrente ano; 

4. o pagamento das férias da funcionária Vera Lúcia do Amor Divino Almeida Rego. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento contratual, observados os ditames da Lei Estadual n° 
9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93 

Atenciosamente, 

G/se/e ÒPfstiane BezerfaAlves 
Coordenadora ck} Contratos e Convênios 

Defensona Pública do Estado 
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Salvador/BA, 14 de julho de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 
Rua dos Bioquímicos, s/n, Lote 02, Qd. 16, Pernambués, Salvador, Bahia, CEP n° 41.100-273. 

Assunto: Descumprimento de cláusulas contratuais. 

Prezado Senhor̂  
& Y. 

Em decorrência da celebração do Contrato n° 31/2014, firmado entre a Defensoria Pública 
do Estado da Bahia e a empresa SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, cujo 
objeto é a prestação de serviços de manutenção predial e de área pública mediante posto de 
serviço de artífice, e considerando que foi apontado o descumprimento de cláusulas contratuais por 
parte da contratada, fica NOTIFICADA esta empresa para que, no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar do recebimento desta notificação, comprove: 

1. o depósito dos valores correspondentes ao vale transporte e ao auxílio alimentação 

na conta corrente de seus funcionários referente ao mês em curso; 

2. o pagamento dos salários do mês de junho/2015; 

3. o pagamento da diferença do reajustê salarial ocorrido no mês de janeiro do corrente 
ano. 

Informamos que o não atendimento da presente notificação acarretará a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento contratual, observados os ditames da Lei Estadual n° 
9.433/05 e da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

GiseléCristiane Bezerra Alves 
Coordenaaòraíae Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 71/2013 
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Salvador, 13 de julho de 2015. 

Ao Senhor , 

Magi Matos Motta )• 
FORTES SERVIÇOS LTDA - EPP 
Rua 13 de Março, n° 12, sala 01, Centro, Cachoeira, Bahia, CEP n° 44.300-000. 

Assunto: Listagem dos prestadores de serviço. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 71/2013, firmado entre a Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e a empresa FORTES SERVIÇOS LTDA - EPP, esta empresa se obrigou 
à prestação de serviços de copa e cozinha. 

É sabido que houve o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da 
contratada, incluindo o não pagamento das verbas rescisórias de seus empregados após a 
rescisão do contrato. Tal fato motivou a retenção de 02 (duas) faturas referentes à 
prestação do serviço do mês de outubro de 2014. 

Ocorre que os valores constantes das referidas faturas retidas não são suficientes 
para arcar com as despesas devidas aos empregados. 

Assim, para fins de execução da apólice do seguro garantia, a Defensoria Pública 
deverá proceder ao levantamento das importâncias devidas pela contratada aos 
prestadores de serviços que não receberam as devidas verbas rescisórias. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a fornecer, no prazo de 10 (dez) 
dias, a listagem de todos os funcionários que prestaram serviço para a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, em decorrência da celebração do contrato^rfwl^OIS, 
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NOTIFICAÇÃO N* 01/2015 - CONTRATO N° 07/2015 

Salvador, 09 de julho de 2015. 

À Senhora 

Márcia de Souza 

ASKIOUBIWAY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 

Rua do Senado, n° 47, Centro, Rio de Janeira/RJ, CEP 20.231-000. 

Assunto: Descumprimento de cláusula contratual. D e f e n s o f t a p ^ ÚQ ^ ^ ^ 

PROTOCOLO 
Recebido em ( f i l o t i K 

Prezada Senhora, ^ 

Em decorrência do Contrato n° 07/2015, firmado entre a Defensoria Pública do Estado ú i z 
Vil*}» 

Bahia e ASKIOUBIWAY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, esta 
empresa se obrigou a entregar 04 (quatro) nobreaks, na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do instrumento, conforme disposições constantes da 
Cláusula Sexta. 

Considerando que o contrato foi assinado em 01.06.2015, e devidamente publicado no Diário 

do Oficial do Estado em 04.06.2015, verifica-se que o prazo de 30 (trinta) dias escoou sem a devida 

entrega dos produtos por parte da contratada, culminando no descumprimento da Cláusula Sexta do 

Contrato n° 07/2015. 

Vale ressaltar que, diante do descumprimento verificado, a contratante está autorizada a 
aplicar a multa de mora prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato n® 07/2015. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.Sa. notificada a proceder à entrega imediata de 04 (quatro) 

nobreaks, conforme especificações e condições definidas no instrumento contratual, ao tempo em que 

fica cientificado acerca da aplicação da multa de mora, para que, querendo, apresente defesa, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação. 

Importante registrar que a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar também a sua 

rescisão, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei Estadual n° 

9.433/2005 c/c Lei Federal n° 8.666/1993. 

Atenciosamente, 

GisçtffVristiane Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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Salvador, 21 de julho de 2015. 

À ASKIDUBIWAY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 
Sr. Alexandre Buaiz 
Rua Iguatemi, n° 350 - Casa 1 Ilha do Governador. 
Rio de Janeiro/RJ. CEP: 21.920-820 

Assunto: Reconsideração da Notificação n° 01/2015 

Prezado Senhor, 
ri 

Em atenção a resposta à Notificação n° 01/2015 expedida pelo senhor 

esclarecendo que os equipamentos objeto do Contrato n° 07/2015 não foram entregues 

dentro do prazo em razão do não recebimento por parte desta empresa da via assinada 

do instrumento contratual, informo que o pleito de reconsideração quanto a aplicação 

da multa foi analisado favoravelmente, assim como a solicitação para prorrogação do 

prazo por mais 30 (trinta) dias. 

Coloco-me à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. 

G fee fe i ínS^^ 
Coordenaçhrde Contratos e Convênios 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 

1 
Coordenação de Contratos e Convênios 

Av Ulisses Guimarães, n6 3386, Edf. Mutticab Empresarial, 4® andar, sala 417 - Sussuarana, Salvado/ BA CEP: 41.745-007 
Tels.:(71) 3117-9080 / 9081 / 9082 
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Gisele Cristiane de Lima Bezerra <giseie@defensoria.ba.gov.br> 
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Resposta notificação Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Gisele Cristiane Bezerra Alves <gisele@defensoria.ba.gov.br> 21 de julho de 2015 15:15 
Para: Comercial <comercial@askidubiway.com.br> 

Prezado Alexandre, 

Segue em anexo resposta ao ofício enviado. 

Em tempo, informo que o contrato foi encaminhado via correios. 
[Texto das mensagens anteriores oculto) 

Gisele Bezerra Alves 
Assessora Técnica 
Coordenação de Contratos e Convênios 
(71)3117-9080 

2 anexos 

iei Contrato 07.2015.pdf 
m 278K 

jfn 2015-07-21 (1).pdf i p i 
21K 

https://mail.googlexom/mail/u/0/?ui=2&ik=f6ba2d7ecl&view=pt&search=sent&msg... 21/07/2015 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 44/2014 

Salvador, 25 de junho de 2015. 

Ao Senhor 
Euvaldo José Santos Macedo 
ESM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA -EPP 
Av. Almirante Marquês de Leão, n° 161. sala 101, Barra, Salvador, CEP n° 40.140-230. 

Assunto: Problemas elétricos e hidráulicos na sede de Alagoinhas. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 44/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e ESM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP, esta empresa se obrigou a 
executar as obras de reforma no imóvel para implantação da unidade da Defensoria Pública 
situada na Rua Marcella Boiron Cardoso, n° 184, Centro, Alagoinhas, Bahia. 

Foram relatados, contudo, alguns problemas no referido imóvel, sem prejuízo de 
outros que porventura venham a surgir, quais sejam: infiltração e suporte de lâmpada 
pendurado. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas elencados têm, no mínimo, dificultado a prestação dos serviços na sede 
da Defensoria Pública em Alagoinhas. Aliás, a lâmpada que se encontra pendurada chega a 
colocar em risco a integridade física dos assistidos, estagiários, servidores e defensores 
públicos que transitam pelo locai. 

É sabido que o edital da Tomada de Preços n° 01/2014 previu que, uma vez aceitos os 
serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e 
segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos 
contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 
materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. pela solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 44/2014 

U - o f j f f . 

Salvador, 25 de ju 2015. 

Ao Senhor 

Euvaldo José Santos Macedo 

ESM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP 
Av. Almirante Marquês de Leão, n° 161, sala 101, Barra, Salvador, CEP n° 40.140-230. 

Assunto: Problemas elétricos e hidráulicos na sede de Alagoinhas. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato'n° 44/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia e ESM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP, esta empresa se obrigou a 

executar as obras de reforma no imóvel para implantação da unidade da Defensoria Pública 

situada na Rua Marceíla Boiron Cardoso, n° 184, Centro, Alagoinhas, Bahia. 

Foram relatados, contudo, alguns problemas no referido imóvel, sem prejuízo de 

outros que porventura venham a surgir, quais sejam: infiltração e suporte de lâmpada 

pendurado. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas elencados têm, no mínimo, dificultado a prestação dos serviços na sede 

da Defensoria Pública em Alagoinhas. Aliás, a lâmpada que se encontra pendurada chega a 

colocar em risco a integridade física dos assistidos, estagiários, servidores e defensores 

públicos que transitam pelo local. 

É sabido que o edital da Tomada de Preços n° 01/2014 previu que, uma vez aceitos os 

serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e 

segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos 

contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do soío (grifo r)os€o). ^ 

A..-' .e 
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Ao Senhor 
Lázaro de Carvalho Nunes 
LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA • ME 
Rua Prof. Cassilandro Barbuda, n° 714, loja 04, Costa Azul, Salvador, Bahia, CEP n° 41.760-
110. 

Assunto: Descumprímento de cláusulas contratuais. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 65/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME, esta empresa se obrigou a prestar 
o serviço de transporte rodoviário de carga local e intermunicipaf, com seguro, compreendendo 
bens patrimoniais, mobiliários e demais objetos de propriedade ou de interesse da Defensoria 
Pública do Estado e suas Unidades Regionais. 

Foi relatado, contudo, o descumprímento de cláusulas contratuais por parte da 
contratada, a saber: 

• Os móveis, na maioria das vezes, são transportados sem proteção adequada, fato que 
tem causado danos ao patrimônio público; 

• Na maioria das vezes, não há um encarregado para coordenar os carregadores; 

• Não há carrinhos para locomover os móveis, trena para medir a cubagem e nem 
ferramentas para a eventual necessidade de desmontagem do mobiliário; 

• Não há disponibilidade de profissional para montagem/desmontagem dos móveis, 
quando necessário; 

• Não há um encarregado para análise prévia do que é transportado, de acordo com as 
solicitações feitas via e-ma/7; 
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•Encontra-se pendente a entrega de 02 (dois) assentos de longarinas, que foram 
rasgados durante o transporte dos móveis ocorrido em 03.02.2015 na unidade da 
Defensoria Pública em Camaçari; 

•A Nota Fiscal n° 00000461 apresenta valor incorreto, impedindo que o pagamento seja 
efetuado; 

•As demandas dos dias 08.06, 11.06, 16.06 e 17.06 sofreram atraso de quase 02 
(duas) horas, e, até a presente data, nenhum funcionário da empresa compareceu 
com a planilha para análise e posterior pagamento das demandas realizadas nas 
referidas datas; 

• Durante as demandas do mês de junho, o funcionário de operações estava em 
Brasília, e não havia alguém o substituindo. 

Os problemas elencados têm causado diversos prejuízos à Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e ao patrimônio público. 

Vale ressaltar que a Coordenação de Patrimônio já entrou em contato diversas vezes 
com a contratada, tendo falado com o Sr. Henrique, sem, contudo, ter obtido resposta ás suas 
solicitações. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a prestar esclarecimentos quanto 
aos problemas apontados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do 
recebimento desta, e a cumprir, imediatamente, as cláusulas dispostas no Contrato n° 
65/2013, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

stiane Bezerra Alves 

Coc de Contratos e Convênios 

A -

Defensoria Pública do Estado 
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Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n° 01, 1o andar, Centro, Castro Alves, Bahia, CEP n° 
44.500-000. 

Assunto: Pendências na obra do imóvel em Jequié/BA. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 29/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, esta empresa se obrigou á 
execução das obras de reforma para adequação do sistema elétrico da unidade da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, situada na Rua 15 de Novembro, n° 332, Centro, no Município de 
Jequié, Bahia. 

Foi relatado, contudo, que não foi finalizada a troca do quadro de energia para 
trifásico. 

Por esta razão, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 10 (dez) dias a contar 
do recebimento desta, a troca do quadro de energia para trifásico, na estrutura física do 
imóvel situado na Rua 15 de Novembro, n° 332, Centro, Jequié, Bahia. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente 

Coordenadora de Contratos e Convênios 
Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 55/2013 

Salvador, 10 de junho de 2015. 

À Senhora 

Elaine Pinto de Amorim Leite 

Av. D, Quadra 05, n° 27, Jardim Guanabara, Vitória da Conquista, Bahia, CEP n° 45.026-410. 

Assunto: Reparo em Imóvel 

Prezada Senhora, 
i . , 

Sirvç-me do presente expediente para informar que foi relatado pelo Defensor Público 

que atua na cidade de Vitória da Conquista que o imóvel que abriga a sede da Defensoria 

Pública nesta localidade - mais especificadamente na Praça Estevão Santos, n° 95, Centro, 

Vitória da Conquista, Bahia tem apresentado problemas que demandam reparos úteis à 

manutenção da sua estrutura. 

Assim, sem prejuízo de outros problemas que porventura venham a surgir, foram 

identificados diversos pontos de infiltração no referido imóvel e, consequentemente, danos no 

gesso do teto, que, inclusive, corre risco de desabamento. Tais alegações podem ser 

comprovadas por meio das imagens em anexo. 

Os problemas indicados, em razão, da sua proporção, tem, no mínimo, dificultado a . 

prestação dos serviços em Vitória da Conquista, expondo assistidos, estagiários, servidores e 

defensores públicos a um ambiente insalubre. 

O contrato n° 55/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Sra. 

Elaine Pinto de Amorim Leite, tem por objeto a locação do imóvel urbano situado na Praça 

Estevão Santos, n° 95, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. E a cláusula sexta do aludido 

instrumento contratual elenca como obrigação do locatário levar, Imediatamente, ao 

conhecimento do locador, o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparaçà^eTesfe 
incumba. 
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Por tudo o quanto exposto, fica V.Sa. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta e 

duas horas) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 

relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado ha Praça 

Estevão Santos, n° 95, Centro, Vitória da Conquista, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao 

patrimônio público, bem como salvaguardar a integridade física dos assistidos, estagiários, 

servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento dá presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na.Lei Federal ri0 8.666/93. 

Atenciosamente, 
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Gisele Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 

REPARO NO IMÓVEL 
hnci@hncimobiliaria.com.br <hnci@hncimobiliaria.com.br> 29 de junho de 2015 16:07 
Para: gisele@defensoria.ba.gov.br 

À Defensoria Pública do Estado 
At. Sra Gisele Cristiane Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios, 

Prezada Senhora, 

Em atenção a sua notificação 01/2015 - contrato n° 55/2013, informamos que foram realizados os 
reparos no imóvel. 

De acordo com o diagnóstico do profissional, o problema da infiltração ocorreu por ter sido quebrado 
os canos que ligam à caixa dágua quando da instalação da unidade externa de ar condicionado. 
Esses canos estavam vazando incessantemente independente das chuvas. Esse tipo de problema é 
decorrido do "mal uso", portanto as despesas deveriam ser arcadas pelo inquilino. 
Entretanto, como haviam algumas calhas e telhas antigas que precisavam ser trocadas, serviços de 
responsabilidade da proprietária por se tratar da estrutura do imóvel, ela preferiu arcar com todas as 
despesas dessa vez para sanar logo o problema. 
Diante disso, solicitamos que comunique a ocorrência ao pessoal responsável pela manutenção do 
imóvel para que não venha a causar maiores transtornos futuros. 

Atenciosamente, 

Martha Nogueira 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f6ba2d7ecl&view=pt&search=inbox&m... 29/06/2015 

mailto:gisele@defensoria.ba.gov.br
mailto:hnci@hncimobiliaria.com.br
mailto:hnci@hncimobiliaria.com.br
mailto:gisele@defensoria.ba.gov.br
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f6ba2d7ecl&view=pt&search=inbox&m
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 46/2012 

Salvador, 29 de maio de 2015. 

Ao Senhor J 

Mauro de Oliveira Prates 

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Alameda Salvador, n° 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, sala 

1501 a 1504, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP n° 41.820-790. 

Assunto: Pontos de infiltração na Casa de Acesso à Justiça I 

Prezado Senhor, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 

últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração no prédio onde funciona a Casa 

de Acesso à Justiça I. ; 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 

venham a surgir: placa cimentícia instalada de forma irregular, levando infiltrações à recepção 
do térreo; infiltração causada pelo encaixe entre o telhado e a parede; contribuição com tubo de 
100mm de água pluvial, onde só existe um raio causando infiltração na recepção e triagem do 
térreo e dos gabinetes 07 e 08; telhado sem queda correta; telha cimentícia com abertura, 
causando infiltrações no gabinete 18; infiltração na recepção do 1° subsolo, causada pelo 
encaixe entre o telhado e a parede. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das 

imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 

prestação dos serviços na Casa de Acesso à Justiça I, que é a unidade da Defensoria Pública 

que concentra o maior número de atendimentos, estimando-se que, aproximadamente, 300 

(trezentas) pessoas circulem em suas dependências diariamente. Assim, é grande o número 

de pessoas - dentre assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido 

expostos a um ambiente insalubre e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco 

iminente de desabamento das instalações. " 

O contrato n° 46/2012, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a -

empresa Metro Engenharia e Consultoria LTDA, tem por objeto a execução dc 
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reforma e ampliação da nova Casa de Acesso. Embora o referido contrato tenha terminado a 

sua vigência no ano de 2013, é sabido que o edital da Tomada de Preço n° 03/2012 previu que, 

uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, 

dispõe que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, 
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua 

•íProfessor Hugo Baltazar da Silveira, n° 271, Jardim Baiano, Salvador, Bahia, a fim de jelidir * 
maiores danos ao patrimônio público, bem como salvaguardar a vida dos assistidos, 

estagiários, servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o nâ;o atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na|Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93, | 

A t e n c i o s a m e n t e , 

ves 
Coordenado^alfo Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 47/2008 

Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 

Jaldo Fernandes do Couto Moreira 

Rua Território do Rio Branco, n° 41, apt. 1003, Pituba, Salvador, Bahia, CEP n° 41830-530. 

Assunto: Infiltração na Casa de Acesso à Justiça II 

Prezado Senhor, 

Foram relatados diversos pontos de infiltração no imóvel que abriga a Casa de Acesso 

à Justiça II, no bairro de Tororó, em decorrência de vazamentos no telhado do referido imóvel, 

conforme imagens ora anexadas. í 

O apontado problema, em razão da sua proporção, tem, no mínimo, dificultado a 

prestação dos serviços na CAJ II, expondo assistidos, estagiários, servidores e defensores 

públicos a um ambiente insalubre. 

O contrato n° 47/2008 tem por objeto a locação do imóvel urbano situado na Rua José 

Duarte, n° 56, Tororó, Salvador, Bahia. E a Lei de Locação, em seu art. 22, parágrafo único, 

alíneas a e c , dispõe que o locador é obrigado a pagar as despesas de obras de reformas que 

interessem à estrutura integral do imóvel, bem como as obras destinadas a repor as condições 

de habitabilidade do edifício. Nesse mesmo sentido, a cláusula sétima do contrato em tela 

estabelece que o íocador obriga-se a executar no imóvel locado as reparações caracterizadas 
como úteis á manutenção de sua estrutura [...]. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura físíca do imóvel situado na Rua José_. 
Duarte, n° 56, Tororó, Salvador, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público, 
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Notificação casa do Tororó 

Jaldo Fernandes de Couto Moreira <ja!domoreira@conder.ba.gov.br> 15 de junho 

Para: gisele@defensoria.ba.gov.br 

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Att. 
Dra. Gisele 

Bom dia 

Em resposta ao quanto contido na Notificação datada de 28 de maio do corrente ano, temos a 
informar que os serviços de infiltração no telhado da casa doTororó (telhas quebradas e deslocadas), 
embora não seja da nossa competência ou responsabilidade, porquanto não se referem à manutenção 
de sua estrutura ou seja fundação, pilares, vigas, lajes, paredes e o madeiramento do telhado, 
consoante estatui a Cláusula Sétima do Contrato n° 47/2008, foram executados no dia seguinte, ou 
seja,-29/05/2015, bem como a limpeza parcial do telhado, onde retiramos diversos objetos (papéis, 
panos, vegetações, copos e sacos plásticos, etc.). 

Em tempo: A Lei 8.245/91 (art. 22, parágrafo único, 
alíneas a e c), citados na Notificação, refere-se ao sistema de condomínio. 

Atenciosamente 

Jaldo Fernandes 

https://mail.google. com/mail/u/0/?ui=2&ik=f6ba2d 16/06/2015 

mailto:gisele@defensoria.ba.gov.br
mailto:domoreira@conder.ba.gov.br
mailto:gisele@defensoria.ba.gov.br
https://mail.google
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Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Euvaldo José Santos Macedo 
ESM - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP 
Av. Almirante Marquês de Leão, n° 161, sala 101, Barra, Salvador, CEP n° 40.140-230. 

Assunto: Rampa de PNE na unidade de Alagoinhas 
I 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 44/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e ESM - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP, esta empresa se obrigou a 
executar as obras de reforma no imóvel pa ra implantação da unidade da Defensoria Pública 
situada na Rua Marcelia Boiron Cardoso, n° 184, Centro, Alagoinhas, Bahia. 

Foi relatada, contudo, irregularidade na rampa de portadores de necessidades 
especiais, uma vez que se encontra em desacordo com a Norma NBR 9050, Normas ABNT 
acessibilidade. ; 

O problema elencado, no minimo, tem dificultado o acesso dos portadores de 
necessidades especiais à sede da Defensoria Pública em Alagoinhas. 

É sabido que o edital da Tomada de Preços n° 01/2014 previu que, uma vez aceitos os 
serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e 
segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos 
contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 10 (dez) dias 
a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar o problema relatado, na estrutura 
física do imóvel situado na Rua Marcelia Boiron Cardoso, n° 184, Centro, Alagoinhas"' f ^ 
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Bahia, a fim de garantir o acesso fácil'e seguro dos portadores de necessidades especiais 
sede da Defensoria Pública na refer ida loca l idade. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Gisele cfistiane Bezerra Alves 
1 V ^ 

Coordenadorà^de-Contratos e Convênios 
! 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N* 02/20Í5 - CONTRATO N° 76/2013 

Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Frederico Armando Gonçalves Guedes 
FCE ENGENHARIA LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n° 98, sala B, São Benedito, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP nc 

44.573-420. A^ 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 

; PROTOCOLO 
Assunto: Problemas no imóvel de Feira de Santana ! Rcg&Móo 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 76/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e FCE ENGENHARIA LTDA - EPP, esta empresa se obrigou a executar as obras de 
reforma na unidade da Defensoria Pública situada na Rua Germiniano Costa, n° 212E, Feira de 
Santana, Bahia. 

Foram relatados, contudo, os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que 
porventura venham a surgir: 1) sistema de alarme não funciona - sistema de detecção e 

alarme contra incêndio e sensor de presença; e'2) reparos na rede lógica e de telefonia, central 

telefônica. 

Embora o Contrato n° 76/2013 tenha terminado a sua vigência no ano de 2014, é sabido 
que o edital da Tomada de Preços n° 03/2013 previu que, uma vez aceitos os serviços e obras, 
subsistirá a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos 
trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos contratos de 

empreitada de edificios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na 
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Germiniano Costa, n° 212E, Feira de Santana, Bahia, a fim de elidir danos ao patrimônio 

público, bem como salvaguardar a vida dos assistidos, estagiários, servidores e defensores 

públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

A tenc iosamen te , 

Gisele jCrtétlane Bezerra Alves 
Coordenadbrsí de^Contratos e Convênios 

Defensoria-Pública do Estado 

i 
í 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 29/2014 

instituição essencial à Justiça 
TCE/GEPRO 

PG. 743 

Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA-ME 
Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n° 01, 1o andar, Centro, Castro Alves, Bahia, CEP n° 
44.500-000. 

Prezado Senhor, .. v 

Em decorrência do Contrato n° 29/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia e a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, esta empresa se obrigou à 

execução das obras de reforma para adequação do sistema elétrico da unidade da Defensoria 

Pública do Estado da Bahia, situada na Rua 15 de Novembro, n° 332, Centro, no Município de 

Jequié, Bahia. 

Foi relatado, contudo, que não foi finalizada a troca do quadro de energia para 

trifásico. 
i 

Por esta razão, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 10 (dez) dias a contar 
í 

do recebimento desta, a troca do quadro de energia para trifásico, na estrutura física do 

imóvel situado na Rua 15 de Novembro, n° 332, Centro, Jequié, Bahia. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Defensoria ia Pública do Estado âa Bahia 

Assunto: Pendências na obra do imóvel em Jequié/BA. 

Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 45/2014 

Salvador, 28 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n° 01, 1° andar, Centro, Castro Alves, Bahia, CEP n° 
44.500-000. | 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 45/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, esta empresa se obrigou a 
executar as obras de reforma e adequação na unidade da Defensoria Pública situada na Rua 
Pero Vaz de Caminha, n° 178, Porto Seguro, Bahia, CEP n° 45.810-000. 

Foram relatadas, contudo, pendências na referida obra, sem prejuízo de outras que 
porventura venham a ser identificadas, quais sejam: 1) oscilações de energia da rede elétrica, 

total ou parcial, que já se tornou recorrente; e 2) instalação de etetrocalhas de PVC para cabos 

elétricos e de rede que estão expostos na bancada do computador e na lateral da parede da 

sala do DNA. Vale ressaltar que o segundo item já havia sido apontado no Ofício n° 01/2015. 

Os problemas elencados têm, no mínimo, dificultado a prestação dos serviços na 
unidade da Defensoria Pública em Porto Seguro. 

É sabido que o edital do Convite n° 02/2014 previu que, uma vez aceitos os serviços e 
obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos 
trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, dispõe que nos contratos de 

empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e seçjurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo nosso). 

Assunto: Pendências no imóvel de Porto Seguro/BA 

fVÍU 

Defensòríc Pública do Estado da Bahia 
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Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 10 (dez) dias 
a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas relatados, em 

n° 178, Porto Seguro, Bahia, CEP n° 45.810-000, a fim de elidir danos ao patrimônio público, 

bem como garantir que os estagiários, servidores e defensores públicos possam continuar 

exercendo com qualidade e segurança o seu nobre trabalho. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Pero Vaz de Caminha, 

lenadora-de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO 01/2015 - CONTRATO N° 13/2013 

Salvador, 28 de maio de 201.c 

TCE/GFPRO 

À Senhora PG 745 

Maria Nilza Jasmineiro Brito Cunha 

Rua Alto da Boa Vista, n° 540, Alto da Boa Vista, Ilhéus, Bahia, CEP n° 45674-999. 

Assunto: Reparo em Imóvel 

Prezada Senhora, 

Sirvo-me do presente expediente para informar que foi relatado pela Defensora Pública 

que atua na cidade de Ilhéus que o imóvel que abriga a sede da Defensoria Pública nesta 

localidade - mais especificadamente na Avenida Canavieiras, n° 170, Cidade Nova. Hhõ-js. 

Bahia tem apresentado problemas que demandam reparos úteis à manutenção da sua 

estrutura. 

Foram apontados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 

venham a surgir: 1) infiltrações na sala 04 (gabinete do Defensor Público Dr. Tandick 

Resende), que geram proliferação fúngica (mofo)\ 2) infiltrações na sala da 

Psicóloga/Assistente Social; 3) problemas na rede elétrica do banheiro da sala 03 (Gabinelr- "Vi 

Defensora Pública Dra. Maria Silvia Tavares)\ 4) problemas na fechadura da sala 06 (Gabineie 

da Subcoordenadora Dra. Fabianne Souza): 5) problemas na pia do banheiro do salão dos 

assistidos. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das imagens em anexo. 

Os problemas indicados, em razão da sua proporção, tem, no mínimo, dificultado a 

prestação dos serviços em Ilhéus, expondo assistidos, estagiários, servidores e defensores 

públicos a um ambiente insalubre. 

O contrato n° 13/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Sra. 

Maria Nilza Jasmineiro Brito Cunha, tem por objeto a locação do imóvel urbano situado na 
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Avenida Canavieiras, n° 170, Ilhéus, Bahia. E a Lei de Locação, em seu art. 22, parágrí 
' , • • - , ' vV 'A- A . V •' ' 

único, alíneas a e c, dispõe que o locador é róbrigado a pagar as despesas de obras 
reformas que interessem à estrutura integral do imóvel, bem como às obras destinadas a rep 
as condições de habitabilidade do edifício. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 72 (setenta 
duas horas) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problem; 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Avenh 
Canavieiras, n° 170, Cidade Nova, Ilhéus, Bahia, a fim de elidir.maiores danos ao patrimôr 
público, bem como salvaguardar a saúde dós•issfetiâdsrésÊgiíãVios, servidores e defensor* 
públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não- atendimento da presente notificação acarretará 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

G/se/e (Crfetiane Bezerra Alves 
Coordenadorerve Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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Gisele Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 

Notificação 
Cláudio <cchemmes@hotmail.com> 21 de maio de 2015 23:59 
Para: "gisele@defensoria.ba.gov.br" <gisele@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ticogoes <ticogoes@yahoo.com.br>, Paulinho Vilasboas <paulo.s.vilasboas@gmail.com> 

ATENCIOSAMENTE, 

CLÁUDIO CHEMMÉS 
SÓCIO DIRETOR 
CHS CONSTRUTORA LTDA 
(55)71-92254971 

EM RESPOSTA AO OFICIO n° 01/2015 - CONTRATO N° 46/2014 A EMPRESA INFORMA QUE 
ESTARÁ REALIZANDO VISITA TÉCNICA NA SEGUNDA DIA 25_05 AS 9:30 PARA EXAMINAR O 
OCORRIDO E ESCLARECER OS FATOS RELATADOS. SOLICITAMOS A PRESENÇA DE UM 
PREPOSTO TÉCNICO PARA DISCUSSÃO E ESCLARECIMENTO DOS FATOS. APROVEITAMOS 
PARA INFORMAR QUE NA ENTREGA DA OBRA FALTAVA A LIGAÇÃO PELA COELBA DA 
TERCEIRA FASE. 
QUANTO AO ENDEREÇO: ADM: RUA AIMORÉS, 220 RIO VERMELHO CEP 41940-080 SALVADOR 
BAHIA 

EMAIL: CCHEMMES@HOTMAIL.COM 

AGUARDAMOS C0NFRMAÇA0 0 0 ENCONTRO. 

PREZADA, 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://maiLgoogle.coin/mail/u/0/?ui=2&ik=f6ba2d7ecl&view=pt&search==inbox&m... 25/05/2015 
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NOTIFICAÇÃO N° 03/2015 - CONTRATO N° 25/2013 

Salvador, 22 de maio de 2015.N^7~ 

A Senhora 

Maria Gorete de Araújo Oliveira 
GPEC PATRIMONIAL LTDA - ME 

Rua Albino Fernandes, n°528, Sussuarana, Salvador, Bahia, CEP n° 41,215-770. 

Assunto: Infiltração no Edifício Multicab Empresarial 

Prezada Senhora, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração e vazamento no 4° andar do 
Edifício Multicab Empresarial. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir: alagamentos e queda das placas de forros em diversos setores da Defensoria 
Pública, quais sejam: Copa, Gabinete do Subdefensor, COPEL, Financeiro, Corregedoria, 
Assessoria do Gabinete, Cerimonial, ASCOM, Transportes e corredor do andar. Tais alegações 
podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços no 4° andar do Edf. Multicab Empresarial, onde está concentrada a 
sede administrativa da Defensoria Pública. Assim, é grande o número de pessoas - dentre 
estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido expostos a um ambiente insalubre 
e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco de desabamento das instalaçõès. 

O contrato n° 25/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa GPEC Patrimonial LTDA, tem por objeto a locação de imóvel urbano, compreendendo 
58 vagas de garagem cobertas, loja n° 03 do térreo, e os 2o, 3o e 4o pavimentos do Edifício 
Multicab Empresarial, situado na Rua Ulisses Guimarães, n° 3386, Sussuarana, Salvador, 
Bahia, CEP n* 41.219-400. E a Lei de Locação, em seu art, 22, parágrafo único, alíneas a e c, 
dispõe que o locador é obrigado a pagar as despesas de obras de reformas que interessem á 

^ Ê Ç E B . I D O 
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estrutura integral do imóvel, bem como as obras destinadas a repor as condições de 
habitabilidade do edifício. 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Ulisses 
Guimarães, n° 3386, CAB, Salvador, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio 
público, bem como salvaguardar a vida dos estagiários, servidores e defensores públiços que 
circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará ai 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

— f U X x C t o u X 

Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N® 02/2015- CONTRATO N° 81/2013 T C E / G E P R o 

PG. 753 

Salvador, 22 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Frederico Armando Gonçalves Guedes 
FCE ENGENHARIA LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n* 98, sala B, São Benedito, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP n° 
44.573-420. 

Assunto: Infiltração no Edifício Muíticab Empresarial 

Prezado Senhor, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração e vazamento no 4° andar do 
Edifício Muíticab Empresarial. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir: alagamentos e queda das placas de forros em diversos setores da Defensoria 
Pública, quais sejam: Copa, Gabinete do Suhdefensor, COPEL, Financeiro, Corregedoria, 
Assessoria do Gabinete, Cerimonial, ASCOM, Transportes e comedor do andar. Tais alegações 
podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços no 4° andar do Edf. Muíticab Empresarial, onde está concentrada a 
sede administrativa da Defensoria Pública. Assim, é grande o número de pessoas - dentre 
estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido expostos a um ambiente insalubre 
e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco de desabamento das instalações. 

O contrato n° 81/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa FCE Engenharia LTDA, tem por objeto execução das obras de reforma no 2o, 3o e 4o 

pavimentos, numa loja do pavimento térreo e garagem do imóvel para instalação da nova Sede 
Administrativa da Defensona Pública do Estado da Bahia, situada na Avenida Ulisses 
Guimarães, n° 33, no Município de Salvador - Bahia. Embora o referido contrato tenha 
terminado a sua vigência recentemente, é sabido que o edital da Concorrência n° 01/2013 
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previu que, uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada 
pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 
618, dispõe que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, 
o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. 
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Ulisses 
Guimarães, n° 33, CAB, Salvador, Bahia, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público, 
bem como salvaguardar a vida dos estagiários, servidores e defensores públicos que circulam 
diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

J Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 02/2015 - CONTRATO N° 81/2013 TCE/GhPRO 

PG. 755 

Salvador, 22 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Frederico Armando Gonçalves Guedes 
FCE ENGENHARIA LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n° 96, sala B, São Benedito, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP n° 
44.573-420. 

Assunto: Infiltração no Edifício Multicab Empresarial 

Prezado Senhor, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração e vazamento no 4° andar do 
Edifício Multicab Empresarial. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir: alagamentos e queda das placas de forros em diversos setores da Defensoria 
Pública, quais sejam: Copat Gabinete do Subdefensor, COPEL, Financeiro, Corregedoria, 
Assessoria do Gabinete, Cerimonial, ASCOM, Transportes e corredor do andar. Tais alegações 
podem ser comprovadas por meio das imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços no 4° andar do Edf. Multicab Empresarial, onde está concentrada a 
sede administrativa da Defensoria Pública. Assim, è grande o número de pessoas - dentre 
estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido expostos a um ambiente insalubre 
e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco de desabamento das instalações. 

O contrato n° 81/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa FCE Engenharia LTDA, tem por objeto execução das obras de reforma no 2o, 3o e 4o 

pavimentos, numa loja do pavimento térreo e garagem do imóvel para instalação da nova Sede 
Administrativa da Defensoria Pública do Estado da Bahia, situada na Avenida Ulisses 
Guimarães, n° 33, no Município de Salvador - Bahia. Embora o referido contrato tenha 
terminado a sua vigência recentemente, è sabido que o edital da Concorrência n° 01/2013 
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previu que, uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada 
pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 
618, dispõe que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, 
o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. 
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua Ulisses 
Guimarães, n° 33, CAB, Salvador, Bahia, â fim de elidir maiores danos ao patrimônio público, 
bem como salvaguardar a vida dos estagiários, servidores e defensores públicos que circulam 
diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

J Juliana Rodamilans 
Diretora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 27/2013 

Salvador, 21 de maio de 2015. 

À Senhora 
Ester Cerqueira Teixeira 
ESTER TEIXEIRA CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
ME 
Rua QuirinópoJis, n° 314, Brasília, Feira de Santana, Bahia, CEP n° 44.088-666. 

Assunto: Alagamento na unidade de Feira de Santana 
/ / A^PfWX 
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Prezada Senhora, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Estado da Bahia nos últimos 
dias, a sala da Defensora Pública que atua na cidade de Feira de Santana ficou 
completamente alagada, o que ocasionou a perda de inúmeros documentos. 

Foi relatado que a cobertura da unidade de Feira de Santana possui um probiema 
construtivo de decíividade irregular de responsabilidade do tocador: 

O apontado problema estrutural, em razão da sua proporção, tem, no minimo, 
dificultado a prestação dos serviços em Feira de Santana, expondo assistidos, estagiários, 
servidores e a Defensora Pública a um ambiente insalubre. 

O contrato n° 27/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa Ester Teixeira Consultoria Administração Comércio e Serviços EIRELI - ME, tem por 
objeto a locação do imóvel urbano situado na Rua Germíniano Costa, n° 212, Centro, Feira de 
Santana, Bahia, CEP n° 44.001-120- E a Lei de Locação, em seu art. 22, parágrafo único, 
alíneas a e c, dispõe que o locador é obrigado a pagar as despesas de obras de reformas que 
interessem â estrutura integra! do imóvel, bem como as obras destinadas a repor as condições 
de habitabilidade do edifício. 
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Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua 
Germiniano Costa, n° 212, Centro, Feira de Santana, Bahia, CEP n° 44.001-120, a fim de 
elidir maiores danos ao patrimônio púbiico, bem como salvaguardar a saúde dos assistidos, 
estagiários, servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8 666/93. 

Atenciosament< 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N° 27/2013 

Salvador, 21 de maio de 2015. 

À Senhora 
Ester Cerqueira Teixeira 
ESTER TEIXEIRA CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
ME 
Rua Quirinópolis, n° 314, Brasília, Feira de Santana, Bahia, CEP n° 44.088-666. 

Assunto: Alagamento na unidade de Feira de Santana 
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Prezada Senhora, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Estado da Bahia nos últimos 
dias, a sala da Defensora Pública que atua na cidade de Feira de Santana ficou 
completamente alagada, o que ocasionou a perda de inúmeros documentos. 

Foi relatado que a cobertura da unidade de Feira de Santana possui um problema 
construtivo de decfividade irregular de responsabilidade do tocador. 

O apontado problema estrutural, em razão da sua proporção, tem, no mínimo, 
dificultado a prestação dos serviços em Feira de Santana, expondo assistidos, estagiários, 
servidores e a Defensora Pública a um ambiente insalubre. 

O contrato n° 27/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa Ester Teixeira Consultoria Administração Comércio e Serviços EIRELI - ME, tem por 
objeto a locação do imóvel urbano situado na Rua Germiniano Costa, n° 212, Centro, Feira de 
Santana, Bahia, CEP n° 44.001-120. E a Lei de Locação, em seu art. 22, parágrafo único, 
alíneas a e c, dispõe que o locador é obrigado a pagar as despesas de obras de reformas que 
interessem à estrutura integral do imóvel, bem como as obras destinadas a repor as condições 
de habitabilidade do edifício. 
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Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua 
Germiniano Costa, n° 212, Centro, Feira de Santana, Bahia, CEP n° 44.001>120, a fim de 
elidir maiores danos ao patrimônio público, bem como salvaguardar a saúde dos assistidos, 
estagiários, servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8666/93. 

Atenciosamente, 

G/se 
Coordem 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO N̂ °4B/2012 

Salvador, 21 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Mauro de Oliveira Prates 
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Rua José Peroba, n° 325, Edf. Elite Comercial, sala 706, Stiep, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.770-235. 

Assunto: Pontos de infiltração na Casa de Acesso à Justiça I 

Prezado Senhor, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração no prédio onde funciona a Casa 
de Acesso à Justiça I. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir placa cimentícia instalada de forma irregular; levando infiltrações à recepção 
do térreo; infiltração causada pelo encaixe entre o telhado e a parede; contribuição com tubo de 
100mm de água pluvialonde só existe um raio causando infiltração na recepção e triagem do 
térreo e dos gabinetes 07 e 08; telhado sem queda correta; telha cimentícia com abertura, 
causando inffftraçôes no gabinete 18; infiltração na recepção do 1o subsolo, causada pelo 
encaixe entre o telhado e a parede. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das 
imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços na Casa de Acesso à Justiça l, que é a unidade da Defensoria Pública 
que concentra o maior número de atendimentos, estimando-se que, aproximadamente, 300 
(trezentas) pessoas circulem em suas dependências diariamente. Assim, é grande o número 
de pessoas - dentre assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido 
expostos a um ambiente insalubre e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco 
iminente de desabamento das instalações. 

O contrato n° 46/2012, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 
empresa Metro Engenharia e Consultoria LTDA, tem por objeto a execução das obras de 
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reforma e ampliação da nova Casa de Acesso. Embora o referido contrato tenha terminado a 
sua vigência no ano de 2013, é sabido que o edital da Tomada de Preço n° 03/2012 previu que, 
uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela 
qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art, 618, 
dispõe que nos contatos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. 
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua 
Professor Hugo Baltazar da Silveira, n° 271, Jardim Baiano, Salvador, Bahia, a fim de elidir 
maiores danos ao patrimônio > público, bem como salvaguardar a vida dos assistidos^ 
estagiários, servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Gisele pístíane Bezerra Alve 
rdenadotajieContratos e Conv 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO N° 01/2015 - CONTRATO 

Salvador, 21 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Mauro de Oliveira Prates 
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Rua José Peroba, n° 325, Edf. Elite Comercial, sala 706, Stiep, Salvador, Bahia, CEP n° 
41.770-235. 

Assunto: Pontos de infiltração na Casa de Acesso à Justiça I 

Prezado Senhor, 

Em decorrência das fortes chuvas que têm acometido o Município de Salvador nos 
últimos dias, foram identificados inúmeros pontos de infiltração no prédio onde funciona a Casa 
de Acesso à Justiça I. 

Foram relatados os seguintes problemas, sem prejuízo de outros que porventura 
venham a surgir: placa cimentícia instalada de forma irregular, levando infiltrações à recepção 
do térreo; infiltração causada pelo encaixe entre o telhado e a parede; contribuição com tubo de 
100mm de água pluvial\ onde só existe um ralo causando infiltração na recepção e triagem do 
térreo e dos gabinetes 07 e 08; telhado sem queda correta; telha cimentícia com abertura, 
causando infiltrações no gabinete 18; infiltração na recepção do 1o subsolo, causada pelo 
encaixe entre o telhado e a parede. Tais alegações podem ser comprovadas por meio das 
imagens ora anexadas. 

Os problemas apontados, em razão da sua proporção, têm, no mínimo, dificultado a 
prestação dos serviços na Casa de Acesso à Justiça I, que é a unidade da Defensoria Pública 
que concentra o maior número de atendimentos, estimando-se que, aproximadamente, 300 
(trezentas) pessoas circulem em suas dependências diariamente. Assim, é grande o número 
de pessoas - dentre assistidos, estagiários, servidores e defensores públicos - que têm sido 
expostos a um ambiente insalubre e, até mesmo, perigoso, em razão de eventual risco 
iminente de desabamento das instalações. 

O contrato n° 46/2012, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a 

empresa Metro Engenharia e Consultoria LTDA, tem por objeto a execução das obras de 



n VERSO DA F L ^ i 

Defensoria Pública 
BAHIA 

instituição essencial à Justiça 

reforma e ampliação da nova Casa de Acesso. Embora o referido contrato tenha terminado a 
sua vigência no ano de 2013, é sabido que o edital da Tomada de Preço n° 03/2012 previu que, 
uma vez aceitos os serviços e obras, subsistirá a responsabilidade da contratada pela 
qualidade, correção e segurança dos trabalhos. Além do mais, o Código Civil, em seu art. 618, 
dispõe que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos. 
pela soiidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo (grifo 
nosso). 

Por tudo o quanto exposto, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de sanar os problemas 
relatados, em caráter emergencial, na estrutura física do imóvel situado na Rua 
Professor Hugo Baltazar da Silveira, n° 271, Jardim Baiano, Salvador, Bahia, a fim de elidir 
maiores danos ao patrimônio publico, bem como salvaguardar a vida dos assistidos, 
estagiários, servidores e defensores públicos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Gisele Cristiane Bezerra Alves 
rdenadocoMe Contratos e Convê 

Defensoria Pública do Estado 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos, que na data de 12 de maio de 2015, o motoboy prestador de serviços 

à Defensoria Pública, Sr. Jaimilson Suzarte de Oliveira, esteve no endereço fornecido pela 

empresa Sercon Nordeste, tendo sido informado que a referida empresa não funciona neste 

local a cerca de um ano, pelo pessoal da portaria do edifício, e que normalmente vinha um 

portador pegar as correspondências mais que há muito tempo já não ocorria o mesmo. 

Atenciosamente, 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos, que na data de 12 de maio de 2015, o motoboy prestador de serviços 

à Defensoria Pública, Sr. Jaimilson Suzarte de Oliveira, esteve no endereço fornecido pela 

empresa Sercon Nordeste, tendo sido informado que a referida empresa não funciona neste 

local a cerca de um ano, pelo pessoal da portaria do edifício, e que normalmente vinha um 

portador pegar as correspondências mais que há muito tempo já não ocorria o mesmo. 

« 
Atenciosamente, 

J Z - o S - z o j t 
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Salvador/BA, 11 de maio de 2015. 

Ao Senhor 

Esmaél Freire de Souza 
SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS E SERV. DE CONSERVAÇÃO LTDA 
Av. Estados Unidos, n° 82, Edf. Guarabira, sala 702 - Comércio. 
Salvador/BA CEP: 41.010-020 

Assunto: Atraso de pagamento dos funcionários 

Pregado Senhor, 

Tendo em vista o Contrato n° 31/2014, cujo objeto versa sobre a prestação 
do serviço de manutenção predial e de área pública mediante posto de serviço de artífice, 
e em observância aò devjdo cumprimento contratual, e diante de algumas irregularidades 
constatadas por esta Defèfisoria Pública, NOTIFICAMOS esta empresa, para regularizar 
as pendências expostas a seguir, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento desta: 
1. Comprovar o Fornecimento de Vale Transporte e Alimentação para o mês de 
maio/2015; 

2. Comprovar o pagamento de salário referente ao mês de abril/2015. 
Informamos a Vossa Senhoria que o não atendimento da presente 

notificação acarretará em penalidades previstas no instrumento contratual, nos limites da 
Lei Estadual n° 9.433/05, e observados nos ditames da Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

i Gisefe Cristiane Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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Gisele Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 

Notificação 
1 mensagem 

Gisele Cristiane Bezerra Alves <gisele@defensoria.ba.gov.br> 12 de maio de 2015 16:12 
Para: Operacional Sercon Nordeste <operacional@serconnordeste.com.br>, 
comercial@serconnordeste.com.br 

Prezado Esmael, 

Sirvo-me do presente para encaminhar a Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 31/2014 e 
Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 68/2013. 

Aproveito a oportunidade para SOLICITAR EM CARATER EMERGENCIAL A INDICAÇÃO NO NOVO 
ENDEREÇO DA SERCON, considerando que as notificações não foram recebidas no endereço que 
consta no contrato social, pois foi informado que a empresa mudou-se há mais de um ano. 

Fineza acusar recebimento, 

IfNS t̂ÚRJCA 

Atenciosamente, 

Gisele Bezerra Alves 
Assessora Técnica 
Coordenação de Contratos e Convênios 
(71)3117-9080 

2 anexos 

sn Notificação n° 01.2015 Sercon 31.2014 assinada.pdf 
m 478K 

an Notificação n° 01.2015 Sercon 62.2013 asstnada.pdf 
m 481K 
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Gisete Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 

Notificação 
Gisele Cristiane Bezerra Alves <gisele@defensoria.ba.gov.br> 12 de maio de 2015 16:12 
Para: Operacional Sercon Nordeste <operacional@serconnordeste.com.br>, 
comercial@serconnordeste.com. br 

Prezado Esmael, 

Sirvo-me do presente para encaminhar a Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 31/2014 e 
Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 68/2013 

Aproveito a oportunidade para SOLICITAR EM CARATER EMERGENCIAL A INDICAÇÃO NO NOVO 
ENDEREÇO DA SERCON. considerando que as notificações não foram recebidas no endereço que 
consta no contrato social, pois foi informado que a empresa mudou-se há mais de um ano. 

Fineza acusar recebimento. 

r 

Atenciosamente, 
í f -

Gisele Bezerra Alves 1 • f / 
Assessora Técnica 
Coordenação de Contratos e Convênios 
(71)3117-9080 

2 anexos 

isn Notificação n° 01.2015 Sercon 31.2014assinada.pdf 
ífca 478K 

m* Notificação n° 01.2015 Sercon 62.2013 assinada.pdf 
m 481K 
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CÓPIA 

Defensoria Publica pG.170 

BAHIA 
instituição essencial à Justiça 

NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 - Contrato n° 68/2013 

Salvador/BA, 11 de maio de 2015. 

Ao Senhor 
Esmael Freire de Souza 
SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS E SERV. DE CONSERVAÇÃO LTDA 
Av. Estados Unidos, n° 82, Edf. Guarâbira, sala 702 - Comércio. 
Salvador/BA CEP: 41.010-020 

* 

Assunto: Atraso de pagamento dos funcionários 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o Contrato n° 68/2013, cujo objeto versa sobre a prestação 
do serviço terceirizado de suporte administrativo e operacional a prédios públicos, e em 
observância ao devido cumprimento contratual, e diante de algumas irregularidades 
constatadas por esta Defensoria Pública, NOTIFICAMOS esta empresa, para regularizar 
as pendências expostas a seguir, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento desta: 
1. Comprovar o Fornecimento de Vale Transporte e Alimentação para o mês de 
maio/2015; 
2. Comprovar o pagamento de salário referente ao mês de abril/2015. 

Informamos a Vossa Senhoria que o não atendimento da presente 

notificação acarretará em penalidades previstas no instrumento contratual, nos limites da 
Lei Estadual n° 9.433/05, e observados nos ditames da LeS Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

a Alves 
Coí b Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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iMisx&mn&y&L Gisele Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 
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Notificação 
1 mensagem 

Gisele Cristiane Bezerra Alves <gise!e@defensoria.ba.gov.br> 12 de maio de 2015 16:12 
Para: Operacional Sercon Nordeste <operacional@serconnordeste.com.br>, 
comercial@serconnordeste.com.br 

Prezado Esmael, 

Sirvo-me do presente para encaminhar a Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 31/2014 e 
Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 68/2013. 

Aproveito a oportunidade para SOLICITAR EM CARATER EMERGENCIAL A INDICAÇÃO NO NOVO 
ENDEREÇO DA SERCON. considerando que as notificações não foram recebidas no endereço que 
consta no contrato social, pois foi informado que a empresa mudou-se há mais de um ano. 

Fineza acusar recebimento. 

Atenciosamente, 

Gisele Bezerra Alves 
Assessora Técnica 
Coordenação de Contratos e Convênios 
(71)3117-9080 

2 anexos 

ien Notificação n° 01.2015 Sercon 31.2014 assinada.pdf 
m 478K 

jsn Notificação n° 01.2015 Sercon 62.2013 asstnada.pdf 
m 481K 
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í&nw^MfajcA Gisele Cristiane de Lima Bezerra <gisele@defensoria.ba.gov.br> 

Notificação 
Gisele Cristiane Bezerra Alves <gisele@defensoria.ba.gov.br> 12 de maio de 2015 16:12 
Para: Operacional Sercon Nordeste <operacional@serconnordeste.com.br>, 
comercial@serconnordeste.com.br 

Prezado Esmael, 

Sirvo-me do presente para encaminhara Notificação n° 01/2015 - Contrato n° 31/2014 e 
Notificação n° 01/2015 - Contrato nD 68/2013 

Aproveito a oportunidade para SOLICITAR EM CARATER EMERGENCIAL A INDICAÇÃO NO NOVO 
ENDEREÇO DA SERCON, considerando que as notificações não foram recebidas no endereço que 
consta no contrato social, pois foi informado que a empresa mudou-se há mais de um ano. 

Fineza acusar recebimento. 

Atenciosamente, 

Gisele Bezerra Alves 
Assessora Técnica 
Coordenação de Contratos e Convênios 
(71)3117-9080 

2 anexos 

Notificação n° 01.2015 Sercon 31.2014 assinada.pdf 
m 478K 

jcs* Notificação n° 01.2015 Sercon 62.2013 assinada.pdf 
m 481K 
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NOTIFICAÇÃO n® 01/2015 - CONTRATO N° 45/2014 

Salvador, 11 de maio dé 2015. 

Ao Senhor 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
Av, Ulisses Guimarães, 4,290 - Sussuarana - Salvador/BA 
CEP:41.745-007 

Assunto: Pendências na obra do imóvel em Porto Seguro/BA. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 45/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado da 
Bahia e a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, esta empresa realizou a execução 
das obras de reforma e adequação na unidade da DPE situada na Rua Pero Vaz de Caminha, 
N° 178 - Porto Seguro, BA, CEP 45.810-000. Ocorre que restam pendencias que necessitam 
de reparos, em relação á conclusão da obra, conforme descrição a seguir: 

1. Infiltração no pé da parede dó gabinete 01; 
2. Luminária solta (pendurada com os fios elétricos) no gabinete 01; 
3. Colocação de uma tampa ceíga em um ponto elétrico do teto do gabinete 01; 
4. Instalação de eletrocálhas de PVC para cabos elétricos e de rede que estão expostos 
na bancada do computador e ná parede lateral da sala do DNA; 

Considerando o quanto preceitua o item 11.3 do edital do Convite n° 02/2014, 
que prevê uma vez aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela 
qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsistirá na forma da Léi; 

Considerando que o Código Civil prevê em seu art. 618 a garantia pelo prazo 
irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, bem como dos materiais 
utilizados; 

Considerando as pendencias acima epigrafadas sob responsabilidade da 
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, empresa responsável pela obra do aludido bem, fica 
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Instituiçãò essencial a Justiça 

V.S. notificada a realizar no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, 

reparos a fim de sanar tais problemas em caráter emergencial na estrutura física do 

imóvel situada na Rua Pero Vâz de Caminha, N° 178 - Porto Seguro, BA, a fim de elidir 
maiores danos ao patrimônio público bem como salvaguardar a vida dos defensores, 
servidores, estagiários e assistidos que circulam diariamente nó imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o náo atendimento da presente notificação acarretará 
em penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Gis ís 

Coordei /ênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 02/2015 - CONTRATO N° 77/2013 
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Salvador, 30 de abril de 2015. 

Ao Senhor 

Frederico Armando Gonçalves Guedes ^ s ^ S w y S e l r c S v ^ : » ^ san* 

FCE Engenharia LTDA - EPP Recebido fJ*y 

Rua da Conceição, n° 98 - Sala B - São Benedito. 

Santo Antônio de Jesus/BA BA CEP: 44.573-420. 

A: 
Ass.: 

JSjSÍ 

Assunto: Problemas estruturais na Casa de Acesso à Justiça I 

Prezado Senhor, 

Reiterando os termos da Notificação n° 01/2015, referente ao Contrato n° 77/2013, 

quanto a necessidade de reparos em caráter emergencial na Casa de Acesso à Justiça I. informo 

que no dia 27.04.2015, esta foi afetada com o desabamento de placas do forro e forte vazamento 

advindo do teto e paredes, que inundou toda a parte térrea, que corresponde ao setor de 

atendimento da especializada de Família, conforme se verifica nas fotografias em anexo. 

Ademais, constatou-se um acumulo excessivo de água em parte da laje, o que pode 

comprometer o uso de aparelhos de ar condicionados, computadores, televisores, etc. Em razão 

deste episódio o atendimento ao público teve que ser cancelado. 

Considerando o risco iminente de novos desabamentos na estrutura interna do 

imóvel acima epigrafado sob responsábilidade da FCE Engenharia, empresa responsável pela obra 

do aludido bem, fica V.S. notificada a realizar, no prazo de 48 horas a contar do recebimento 

desta, reparos a fim de sanar tâis problemas em caráter emergencial na estrutura física do 

imóvel situado nà Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira n° 271 - Jardim Baiano, 

Salvador/BA, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público bem como salvaguardar a vida 

dos defensores, servidores, estagiários e assistidos que circulam diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará em 

penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenc iosamente, 

^JLutUOjLAjOL- O toUxu-UL 

Juliana Rodamitans 
Dinôtora Administrativa 

Defensoria Pública do Estado 
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ANEXO ÚNICO - NOTIFICAÇÃO N° 002/2015 - CONTRATO N° 77/2013 
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NOTIFICAÇÃO n* 01/2015 - CONTRATO N° 46/2014 

Salvador, 30 de abril de 2015. 
Ao Senhor 
Cláudio Guimarães Chemmés 
CHS CONSTRUTORA LTDA 
Rua Corpo Santos, 25s 3 Andar, Comércio. 
Salvador/BA, CEP:4Ó.015-200 

Assunto: Infiltrações e vazamentos na sede da DPE 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 46/2014, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia e a empresa CHS CONSTRUTORA LTDA, esta empresa realizou a execução das obras de 
reforma na unidade da DPE situada na Rua Mòntê Gordo, n° 63, no município de Camaçari/Bahia. 

Ocorre que tem ocorrido pane no sistema elétrico do imóvel, queimando diversos 
reatores e lâmpadas, bem como comprometendo o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 

devido a sobrecarga de energia. 
É importante frisar que aquela unidade concentra um grande número de atendimento ao 

Considerando o quanto preceitua o item 115 do edital da Tomada de Preço n° 02/2014, 

que prevê uma vez aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
correção e segurança dos trabalhos, subsistirá na forma da Lei; 

Considerando que o Código Civil prevê em seu art. 618 a garantia pelo prazo irredutível 
de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, bem como dos materiais utilizados; 

Considerando as panes no sistema elétrico do imóvel acima epigrafado sob 
responsabilidade da CHS CONSTRUTORA LTDA, empresa responsável pela obra dq aludido bem, fica 
V.S. notificada a realizar no prazo de 72 horas a contar do recebimento desta, reparos a fim de 
sanar tais problemas em caráter emergencial na estrutura física do imóvel situada na Rua Monte 
Gordo, n° 63, no município de Camaçari/BA,, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público bem 
como salvaguardar a vida dos defensores, servidores, estagiários e assistidos que circulam diariamente 
no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará em 

penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamenti 

público. 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 02/2015 

Salvador/BA, 22 de abril de 2015. 

A Senhora 

Maria Gorete de Araújo Oliveira 

GPEC PATRIMONIAL LTDA ME 
Rua Albino Fernandes, n° 528 - Sussuarana 

Salvador/BA CEP: 41.215-770. 

Assunto: Pendências 

pG. 779 

Prezada Senhora, 

Conforme reunião realizada no dia 15 de abril do corrente ano, com a Diretora 

Geral Interina, Sra. Juliana Rodamitans e com a Coordenadora de Serviços Administrativos, 

Sra. Rita Viana para tratar de pendencias quanto a estrutura do prédio objeto dos Contratos n° 

25/2013 e 36/2013, que versam sobre a locação do 2o, 3o e 4o pavimento do imóvel localizado 

á Av. Ulisses Guimarães, n° 3386, Edf. Muíticab Empresarial, faz-se necessária a adoção de 

providências quanto os seguintes itens: 

1. Falta de iluminação da garagem; 

2. Falta de segurança após as 18:30h; 

3. Disponibilização de um controle do portão da garagem. 

Aproveitamos o ensejo para informar que o mezanino da loja do espaço térreo 

não foi devolvido ainda em virtude dos vazamentos na garagem G2. Porém, estamos adotando 

as providencias no sentido de fazer a devolução até o dia 22/04/15. 

Atenc iosamente, 

GiselY^^tíane Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n® 01/2015 - CONTRATO N° 76/2013 

\ 

Ao Senhor 
Frederico Armando Gonçalves Guedes 
FCE Engenharia LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n° 98 - Sala B - Sâo Benedito. 
Santo Antônio de Jesus/BA- BA CEP: 44.573-420. 

Assunto: Infiltrações e vazamentos na sede da DPE 

Salva<fc>r, 15 de abril de 201.5. 

jhjioa rífréípoo l i Bahia ueyçisci'̂  

g & j j ã . 
> inin. 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 76/2013, firmado entre a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia e a empresa FCE Engenharia Ltda - EPP, esta empresa realizou a execução das obras de 

reforma na unidade da DPE situada na Rua Germiniano Costa, h° 212 E - Feira de Santana/BA: 

Ociorre que foi identificada a existência de infiltrações em salas do aludido imóvel, bem 

como desmoronamento de parte do teto. É importante frisar que aquela unidade concentra um grande 

número de atendimento ao público. 

Considerando o quanto preceitua o item 11.5 do edital da Tomada de Preço n° 03/2013, 

qué prevê uma vèz aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correção e segurança dos trabalhos, subsistirá na forma da Lei; 

Considerando que o Código Civil prevê em seu art. 618 a garantia pelo prazo irredutível 

de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, bem como dos materiais utilizados; 

Considerando o risco iminente de desabamentos na estrutura interna do imóvel acima 

epigrafado sob responsabilidade da FCE Engenharia, empresa responsável pela obra do aludido bem, 

fica V.S. notificada a realizar no prazo de 72 horas a contar do recebimento desta, reparos a fim 
de sanar tais problemas em caráter emergencial na estrutura física do imóvel situado na Rua 
Germiniano Costa, n° 212 E - Feira de Santana/BA, ã fim de elidir maiores danos ao patrimônio 

público bem como salvaguardar a vida dos defensores, servidores, estagiários e assistidos que circulam 

diariamente no imóvel citado. 

Informamos, ainda, que o nâo atendimento da presente notificação acarretará em 

penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

G/shteJJristiane Bezerra Alves 
Coordenadora dè Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 - CONTRATO N° 77/2013 

Salvador, 15 de abril de 2015. 

Ao Senhor 
Frederico Armando Gonçalves Guedes 
FCE Engenharia LTDA • EPP 
Rua da Conceição, n° 98 - Sala B - São Benedito. 
Santo Antônio de Jesus/BA - BA CEP: 44.573-420. 

Defensú'^ ' .'. r''Utdo da Bahia 
W w T ^ o L O , 

Recebido ert& 
Àsj&í&nln. 

Ass.: — 

Assunto: Problemas estruturais na Casa de Acesso à Justiça I 

Prezado Senhor, 

Em decorrência do Contrato n° 77/2013, firmado entre a Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e a empresa FCE Engenharia Ltda - EPP, esta empresa realizou a execução 
das obras de reforma dá nova Casa de Acesso à Justiça, situada no Jardim Baiano, na Rua 
Professor Hugo Baltazar da Silveira n° 271, nesta Capital. 

Ocorre que devido às fortes chuvas que acometeram á cidade de Salvador 
desde a semana passada, o prédio onde funciona a Casa de Acesso apresentou inúmeros 
problemas na sua estrutura, tais como infiltrações, rachaduras, vazamentos, 
desmoronamento de placas de gesso e alagamento de água nas salas e recepção em 
razão dos problemas apresentados, conforme demonstra fotos anexadas (Anexo único). 

É importante frisar que a Casa de Acesso I é a unidade da DPE que concentra o 
maior numero dé atendimentos, onde circulam diariamente em média 3ÓÒ pessoas. 

Considerando que a obra foi finalizada há um ano; 
Considerando a vigência do contrato até 18 de agosto de 2014; 
Considerando o quanto preceitua o item 11.5 do edital da Tomada de Preço n° 

04/2013, que prevê uma vez aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, substirá na forma da Lei; 

Considerando que o Código Civil prevê em seu art. 618 a garantia pelo prazo 
irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, bem como dos materiais 
utilizados; 
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Considerando o risco iminente de desabamentos na estrutura interna do imóvel 
acima epigrafado sob responsabilidade da FCE Engenharia, empresa responsável pela obra do 
aludido bem, fica V.S. notificada a realizar no prazo de 48 horas a contar do recebimento 

desta, reparos a fim de sanar tais problemas em caráter emergencial na estrutura física 

do imóvel situado na Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira n° 271 - Jardim Baiano, 

Salvador/BA, a fim de elidir maiores danos ao patrimônio público bem como salvaguardar á 
vida dos defensores, servidores, estagiários e assistidos que circulam diariamente no imóvel 
citado. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará 
em penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05 e na Lei Federal n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Cooi nios 
Defensoria Pública do Estado 
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A'NBXO. ÚNICO - NOTIFICAÇÃO N° 001/2015 - CONTRATO N° 77/2013 
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NOTIFICAÇÃO n* 01/2015 

í Salvador, 30 de março de 20T5. 

Ao Senhor 

Lauro .Santana da Silva 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
Loteamento Varandas Tropicais, Quadra II, Lote 07, Rua A, Bairro Portão. 

Lauro de Freitas - BA CEP: 42.700-00. 

Defensoria Pàbfi. do Frtido du 9ahia 

Assunto: Cobrança Indevida A 
Recebido er: ^ 

Prezado Senhor, 

Em observância ao devido cumprimento contratual e diante de algumas irregularidades 

constatadas por esta Defensoria Pública, NOTIFICAMOS a GUARDSECURE SEGURANÇA 
EMPRESARIAL LTDA a prestar esclarecimentos no tocantes as pendencias expostas a seguir, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento desta: 

1. Cobrança de um Posto Diurno na cidade de Alagoinhas sem vigilante atuando: o 9° Termo 

Aditivo formalizado em abril de 2013 previu a inclusão de um vigilante dia útil e posteriormente o 10° 
Termo Aditivo alterou o posto para Diurno. Ocorre que ém janeiro do corrente anó verificou-se que não 

havia vigilante exercendo suas funções. Apuradas as faturas constatámos que 0 posto vinha sendo 

cobrado ordinariamente. Em reunião com o preposto da empresa, este admitiu o equívoco e 

comprometeu-se a apurar a data que a empresa deixou de prestar o serviço naquela comarca, sendo a 

data possível abril de 2014. No entanto, até a presente data nada foi informado a esta Defensoria 

Pública. 

2. Vigilantes noturnos desarmados: foi identificado que embora previsto em contrato que os 

vigilantes que laboram no Posto Noturno estejam armados, estes não estão devidamente equipados. 

Ante os fatos acima narrados, e considerando a necessidade de realização de 

compensação dos valores cobrados indevidamente, informo que existem faturas pendente de liberação. 

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente notificação acarretará em 

penalidades previstas no instrumento contratual n° 09/2010, nos limites dá Lei Estadual n° 9.433/05. 
Atenciosamente, 

GisetfÕftsflane Bezerra Aíves 
CoordenaaocaJe Contratos e Convênios v" -1' 

Defensoria Pública do Estado 

i 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 

PG. 789 

A Senhora 

Maria Gorete de Araújo Oliveira 

GPEC PATRIMONIAL LTDA ME 
Rua Albino Fernandes, n° 528 - Sussuarana 

Salvador/BA CEP: 41.215-770. 

Salvador/BA, 14 de abril de 2015. 
ftfiy 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 

PROTOCOLO 
Recebida em J j / 04/ 

Asm.; 

Assunto: Agendamento de reunião 

Prezada Senhora, 

Tendo em vista os Contratos n° 25/2013 e 36/2013, cujos objetos versam 

sobre a locação do 2o, 3o e 4o pavimento do imóvel localizado à Av. Ulisses Guimarães, 

n° 3386, Edf. Multicab Empresarial fica V.Sa, notificada a comparecer no dia 17 de 
abril de 2015, às 09:00h, na Sede Administrativa desta Instituição, localizada no 

endereço acima indicado, Sala 402, Sala do Conselho Superior, para tratar de assunto 

relacionado a execução do referido instrumento. 

Atenciosamente, 

n 
Tistiane Bezerra Gisel^CTistiane Bezerra Alves 

Coordenadora de Contratos e Convênios 
Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 

Salvador/BA, 14 de abril de 2015. 

Aò Senhor 

Luiz Cláudio Santos da Silva 

LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 
Loteamento Jardim Belo Horizonte, s/n - Centro, Lote 05/06 

Lauro de Freitas - BA CEP: 42.700-00. 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o Contrato n° 82/2013, cujo objeto é a locação de 

condicionadores de ar tipo Split de parede, nas Unidades da DPE nesta Capital, fica 
V.s. notificado a comparecer no dia 17 de abril de 2015, às 09:00h, na Sede 
Administrativa desta Instituição, localizada à Av. Ulisses Guimarães, n° 3386, Edf. 
Multicab Empresarial, Sala 402, Sala do Conselho Superior, para tratar de assunto 
relacionado a execução do referido instrumento. 

Atenciosamentr 

M b 

Assunto: Agendamento de reunião 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 
PROTOCOLO 

Recebido m J f t / £ ± / J ± Recebido &n 

C vênios 
Defensoria Pública do Estado 
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NOTIFICAÇÃO n° 01/2015 

RO \ PG. 791 [G 

Salvador/BA, 14 de abril de 2015. 

Ao Senhor 

Frederico Armando Gonçalves Guedes 

FCE Engenharia LTDA - EPP 
Rua da Conceição, n° 98 - Sala B - São Benedito. 

Santo Antônio de Jesus/BA - BA CEP: 44.573-420. 

Pecado Estad^ia^ 
B protocolo 

Recebido cm t^/04/ & 
dsJdtd&mbt. 

Assunto: Agendamento de reunião 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o Contrato n° 81/2013, cujo objeto é a execução do 

contrato das obras de reforma no 2o, 3o e 4o pavimentos do imóvel para instalação da 

nova sede administrativa da DPE, localizada nesta Capital, fica V.s. notificado a 

comparecer no dia 17 de abril de 2015, às 09:00h, na Sede Administrativa desta 
Instituição, localizada à Av. Ulisses Guimarães, n° 3386, Edf. Multicab Empresarial, 

Sala 402, Sala do Conselho Superior - Sussuarana, Salvador/BA, para tratar de 

assunto relacionado a execução do referido instrumento. 

Atenciosamente, 

Gisele Cristíaríe Bezerra Alves 
Coordenadora de Contratos e Convênios 

Defensoria Pública do Estado 


