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Ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Resposta a Notificaçao nr 001409/2016/GECON 

Ref: Processo nr TCE/003691/2015 

Sra Clélia Oliveira - Gerente da GECON: 

Esse Contrato, por decisao da Diretoria Geral, foi modificado de 
regionalizado para urn sO e corn execução em todo território do Estado da Bahia, 
nos próprios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Corno o novo 
entendimento foi o de se ter urn Unico contrato para conservaçào e limpeza 
diferenternente do que era o anterior, que era local, por Regioes, sua feitura deu- 
se em urn ternpo bern rápido e repetiu-se os dados pré-existente em editais 
anteriores. 

No inIcio, para se colocar em execuçâo, levou-se urn certo tempo para que 
se desse a aceitação por parte dos administradores locais, corno já era o hábito, 
gerando urna grande quantidade de reclamaçOes, insatisfaçOes etc prOprios dos 
rnomentos de rnudanças. 

Corn a execuçâo em andarnento e corn os percalços citados, iniciou-se urn 
trabaiho de urna Equipe de Auditagern Operacional desse conceituado Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia que fez anotaçOes e apontou inconsisténcias. 

0 serviço de conservaçao e limpeza e continuado, em todos os dias, e a 
sua falta causa acentuado transtorno para as repartiçoes corn elevado transito de 
servidores e pelo püblico em geral. Ainda assim, se buscou fazer as modificaçOes 
e ajustes, em atenção as observaçOes apontadas, rnas rnantendo-se a operação. 

Por iniciativa da própria Equipe de Auditoria desse TCE foi realizada uma 
reunião corn a Diretoria Geral, com a Secretaria de Adrninistraçao e corn as 
Diretorias Setorials a cerca dos achados na auditoria. Nela, ficou percebido que 
os dados constantes no Edital que deu origern ao Contratoem vigor, tinha base 
em Editais anteriores e Contratos anteriores e que, possivelrnente, cabia ajustes 
para atualizaçOes. Discutiu-se tambern que corn a extinçäo do IPRAJ, a nova 
estrutura adrninistratjva do TJBA acabou ficando por dernais fragrnentada e 
estando, as suas partes, em diversas Diretorias corno a Diretoria de Patrirnônio e 
Suprimento, Diretoria de Serviços Gerais, Diretoria de Engenharia e ainda, 
alguma coisa corn a Secretaria de lnformática. 

Foi solicitado, pela Equipe de Auditagem, urna nova listagern corn as areas 
dos próprios, e face a fragrnentaçao dos dados, acabou sendo dificil a sua 
irnediata reunião. 

Na citada reuniào entre a Equipe de Auditoria e a Diretoria Geral e suas 
setoriais, foi deterrninado pela Diretoria Geral urn trabalho por equipe da 
prOpria DG para providenciar a consolidaçao e integraçäo dos dados 
(fragrnentados) existentes nas Diretorias Setoriais, e corn o auxIlio da Secretaria 
de Informática, que serviria de base para urn novo Estudo Prelirninar que seria 
norteador para urn novo Terrno de Referenda para a confecçao de novo Edital de 
Licitaçao e por consequêndia urn novo Contrato de Conservaçao e Lirnpeza. E 
tarnbérn, em razão da necessidade da continuaçäo do serviço e sua amplitude de 
ser em todo Estado, que se continuasse a execução observando-se as rnedidas 
contidas na planilha do Contrato em vigor e que tinha corno base o Termo de 



Referenda originador do Contrato nr 10/2015- Base Tec Serviços e 
Emprendirnentos Ltda. 

Ainda assirn, fol feita consulta formal a Direção em razäo do fato de que o 
trabalho de feitura do novo Termo de Referéncia levaria urn certo tempo. E tais 
respostas seriarn dadas pela Diretoria de Engenharia e pela Diretoria de 
Patrimonio que são os detentores dos dados corn as medidas de areas. Mesmo 
assim foi dado resposta para esse TCE ainda cam os dados preliminares e antes 
de haver a conclusao do trabaiho de integração e consolidaçao dos dados. A 
Diretoria informou que havia a decisao de não se renovar o Contrato, rnas não se 
rnanifestou pela paralizaçao do serviço. 

E o que ternos a relatar para explicar os fatos. 

Respeitosarnente, 

Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2016. 
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RELATORIO DE AUDITORIA 

IDENTIFICAçA0 DO TRABALHO 

Naturoza do Trabaiho: Auditoria de Acompanhamento de Licitaçôes, Contratos e Convénios 
(ALCC) 

Ordem do Serviço: 	n° 084/2015 
PeriodoAbrangido: 01/01 a 31/08/2015 
Conselheiro Relator: Conseiheiro Marcus Presidio 

INFORMAOES SOBRE OAUDITADO 

Denominaçao: 	Tribunal de Justica do Estado da Bahia (TJ/BA) 
51  Avenida, no 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Endereço: 	
Salvador, Bahia, CEP: 41745.971 

Telefone/Fax: 	(71) 3372-5008 
Cargo: 	 Presidente 
Titular: 	 Desemb. Eserval Rocha 
Periodo: 	 A partir de 06/11/2013 

Denominaçao: 	Secretaria deAdministraçao (SEAD) 
Telefone/Fax: 	(71) 3372-5097 
Cargo: 	 Secretario 
Titular: 	 lgor Cayres Machado 
Periodo: 	 Ate 16/04/2015 
Titular: 	 Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 
Periodo: 	 A partir de 16/04/2015, o Diretor Geral passou a responder 

cumulativamente pela SEAD 

Denominaçao: 	Diretoria de Serviços Gerais (DSG) 
Telefone/Fax: 	(71) 3372-1654 
Cargo: 	 Diretor 
Titular: 	 Everaldo Mendes da Silva 
Periodo: 	 A partir de 04/02/20 14 

Denominaçao: 	Coordenaçao de Serviços Auxiliares (CSERV) 
Telefone/Fax: 	(71) 3372-1695 
Cargo: 	 Coordenador 
Titular: 	 Renato de Azevedo Neto 
Periodo: 	 Ate 01/06/2015 
Titular: 	 Carlos Sebastiao de Oliveira Eledtèrio Filho 
Periodo: 	 A partir de 02/06/2015 
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Tais informaçOes foram solicitadas e reiteradas a Diretoria Geral, sem que tenha sido 
obtida resposta da referida Diretoria, ate o dia 28/09/2015. 

Assim, corn vistas a agilizar Os trabalhos, foi mantido contato corn a Diretoria de 
Engenharia e Arquitetura (DEA), Setor responsével pela manutenção dos cadastros das 
unidades do TJ/BA, que disponibilizou as plantas baixas para 242 delas, equivalendo a 
6065% do total de 399 unidades abrangidas no Contrato n° 10/2015-S. 

Face ao exposto, restou impossibilitada 
metragens contratadas e as cadastradas, 
impacto na contratação em vigor. 

6. RESULTADO DA AUDITORIA 

a verificaçao das divergencias entre as 
para a totalidade das Unidades, e o seu 

Concluldos Os trabathos, são apresentados a seguir Os comentários e observacOes 
considerados relevantes por esta Auditoria. 

6.1 Contrato no  10/2015-S - Base Tec Serviços e Empreendimentos Ltda. 

Em decorrencia do Pregao EletrOnico no 62/2014, foi firmado o Contrato no 10/2015-S1  
corn a Base icc Serviços e Empreendimentos Ltda., tendo como objeto a contrataçao de 
serviços especializados e continuados de limpeza e conservaçao, corn fornecimento de 
materials, para as unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia, cujo valor atualizado 
é de R$19.561 .523,76, corn inicio de vigéncia em 01/04/2015. 

6.1.1 Termo de Referencia deficiente e incompleto 

Da anâtise do Procedirnento Licitatório em comento, foram identificadas as situaçOes a 
seguir elencadas: 

A) Objeto impreciso, sem suporte documental e sem estudos técnicos preliminares 

Consta nos autos, o pedido de autorizaçâo para abertura de processo licitatório, 
encarninhado, pela CSERV para análise da Diretoria de Serviços Gerais, em 20/11/2014, 
contendo, em anexo, o Termo de Referenda (TR) respectivo, o que foi autorizado pela 
Presidência do TJ/BA. 

o referido TR determinou que a licitaçao em cornento fosse realizada em lote ünico, 
abrangendo todas as unidades da capital e do interior, relacionadas no Anexo II - 
Relaçao de Unidades e Metragens, do referido Edital, onde foram apresentados Os seus 
endereços e as areas internas e externas, respectivas, sem, enttetanto, constarem Os 
dacumentos comprobatOrios que suportaram tais iriforrnaçOes. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
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PROINFO I 	RESUMO PROTOCOLO - TCE/008691/2015 

Protocolo: 

TCE10086911201 5 
Tipo: 

Processo 

Natureza: 

001.002 - AUDITORIA 

Sltuaçao: 

EM ANDAMENTO - NOTIFICADO - DIGITALIZADO 

lnformaçbes Complementares: 

ACOMPANHAMENTO DE LIcITAcOEs, CONTRATOS E CON VENIOS (ALCC). 

Protocolado: 

30/09/15 14: 

Volumes: 

2 

Localizaç8o: 

GECON - Aguardando Prazo de Notifldacao 04 (desde 09/06/2016)  

Responsável: 

Julgamento: 

Relatoria 

Relator: 	 Revisor: 	- 
Gildáslo Penedo Filho 

Dlgitallzaçâo/Mlcrofilmagem 

Fllme Flash Qtd Paginas TIpo 

400045 91 284 Normal 

Outros Anexos: 

Outras Infórmacôes 

Informaçâo Valor 

CCE (la CCE) la. Coordenadoria de Controle Externo 

EXERCICIO 2015 

NUMERO_ORIGEM 

PROGRAMA 

EnVoiVidos  

Nome I 	 Tipo 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA Orgao de Origem 

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO Unidade de brigem 

ESERVAL ROCHA 	 . Gestor 

IGOR CAIRES MACHADO Gestor 

EVERALDO MENDES DA SILVA Gestor 

RENATO DE AZEVEDO NETO Gestor 

FRANCO BAHIA KARAOGLAN MENDES BORGES LIMA Gestor 

CARLOS SEBASTIAO DE OLIVEIRA ELEUTERIO FILHO Gestor 

ROSENILDA MARIA DOS SANTOS-  Gestor 
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