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1. Histórico do Andamento da Auditoria

a) 09/08/2013- Realizamos Auditoria in loco, mediante visita ao canteiro de
obras;
b) 13/09/2013- Examinamos os autos do procedimento de auditoria nº
09.54.12.01817-35,
correspondente
à
auditoria
interna
ocorrida
anteriormente com o mesmo objeto;
c) 02/10/2013 a 27/01/2014- Analisamos os autos dos seguintes processos:
09.53.09.0196-35, 09.53.09.0212-35, 09.53.11.084-35, 09.53.10.023-35,
09.53.09.0064-35 e 09.52.10.0714-35;
d) 28/01 a 03/02/2014- Elaboração do Relatório Preliminar de Auditoria,
incluídos neste também as informações a respeito das ações de controle e
transparência adotadas por este Regional;
e) 04/02/2014- Encaminhamos, através do ofício SCI nº 04/2014, Relatório
Preliminar de Auditoria Extraordinária e aguardamos a adoção das
providências cabíveis;
f) 26/03/14 a 23/04/14- Análise dos documentos enviados pela Administração
para a elaboração de Relatório Final de Auditoria.
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2. Análise das providências adotadas ou esclarecimentos prestados pela
Administração quanto às solicitações ou recomendações contidas no
relatório preliminar de auditoria

a) Da escrituração do segundo terreno doado, de 36.906,66 m²
I. Solicitação da equipe de auditoria
Registramos que foram doados 2 (dois) terrenos para a construção da nova
sede. O primeiro com 30.000,00 m² de área e o segundo medindo 36.906,66 m².

Em relação àquele primeiro terreno doado foi emitida escritura pública. Quanto
ao segundo terreno constatamos a promulgação da Lei nº 11.911, de 18 de maio
de 2010, autorizadora da doação, pendente, ainda, de emissão de escritura.
Verificamos a expedição dos ofícios DG 73, 137 e 186/2012, todos perseguindo
a escrituração em tela, dirigidos à Superintendência de Serviços Administrativos
da Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Assim, sugerimos a
expedição de ofício dirigido à Secretaria de Administração do Estado da Bahia,
solicitando-se a regularização do supramencionado terreno.
II. Informação da Administração
Enviou a Administração cópia do of. DG nº 64/2014, emitido em 04.04.2014, no
qual solicita informações à Secretaria de Administração do Estado da Bahia
sobre a formalização “de Escritura Pública da doação da área de 36.906,66 m²”.
III.Análise da informação pela equipe de auditoria

Considerando a recente emissão do referido ofício, entendemos que deve ser
aguardada a manifestação da supramencionada Secretaria.
b) Do exame do projeto de prevenção, detecção e combate a incêndio e pânico
pela empresa projetista

I. Solicitações da equipe de auditoria
Opinamos pelo exame do Projeto de Prevenção, Detecção e Combate a incêndio
e Pânico, de todo o complexo, pela empresa projetista, no prazo máximo de 30
dias úteis, para que fossem observadas as exigências do Corpo de Bombeiros.
II. Providências e esclarecimentos da Administração
Informou a Diretoria Geral, através do ofício DG nº48/2014, que em “razão
dos inúmeros pedidos de esclarecimentos que antecederam a realização da
licitação, entre eles alguns relacionados à segurança e acessibilidade,
assuntos esses, afetos à competência do corpo de bombeiros, a Comissão
Especial de Licitação deliberou pela suspensão do certame até a solução das
pendências”.
A supramencionada Diretoria enviou cópia da ata de reunião, marcada para
31/03/2014, com um representante da empresa projetista (Instituto Habitat).
Na referida ata consta como objetivo da reunião o seguinte: “Esclarecimentos
do Instituto Habitat sobre possíveis falhas, inadequações e inconsistências
apontadas pelos interessados no processo de licitação nº 09.53.13.0084-35
que tem como objeto a contratação de empresa para execução da obra de
construção da nova sede do TRT5”. Prosseguindo, entre os assuntos tratados,
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foi registrado na ata: “Não houve reunião em razão da ausência de
representante do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat-IBTH, embora a
empresa tenha sido notificada para se fazer representada, nesta data, no
Gabinete da Presidência, conforme notificação constante nos autos de fls.
1749. É de se registrar, entrementes, que o IBTH protocolizou petição de fls,
1750/1751, no intuito de justificar o não comparecimento. Pelos presentes,
foi concluído que, inobstante os problemas de saúde do profissional, a
Administração não pode se manter indefinidamente sem solução para os
problemas e dúvidas suscitados, através de questionamentos formulados
pelos pretensos licitantes, razão pela qual adotará as providências que
entender adequadas no que se refere a alteração dos projetos
complementares/ acessórios, mantendo a concepção arquitetônica do
projeto”.
III.Análise da equipe de auditoria
Os documentos enviados dão conta que a Alta Administração tem tomado as
providências cabíveis em relação, inclusive, ao exame do projeto de
prevenção, detecção e combate a incêndio e pânico, para que sejam
observadas as exigências do Corpo de Bombeiros.
c) Das informações a respeito da revisão e atualização da planilha orçamentária
I. Solicitação da equipe de auditoria

Registramos no relatório preliminar de Auditoria que “a Caixa Econômica Federal
fez um estudo das planilhas em tela e as revisou, apontando como Responsável
Técnico o engenheiro Arival Cidade, da empresa ACP Empreendimentos
Ltda (fls.1184-1235). Após verificamos algumas inconsistências que entendemos
merecedoras de esclarecimentos. A última planilha apresentada foi assinada por
dois profissionais: Leandro Jorge Rocha Santos e Robson Luis dos Santos. O
primeiro foi o responsável técnico da planilha orçamentária original, apresentada
pelo Instituto Habitat. A sua ART inclusive indica como empresa contratante o
Instituto Habitat. Já o segundo profissional apresentou uma RRT, sendo que
nesta aparece como empresa contratante a ACP Empreendimentos Ltda.
Como não bastasse, a planilha foi impressa em papel desprovido de timbre
empresarial, constando apenas na primeira folha o nome, aparentemente, de
uma outra empresa: ALFACON”.
Assim, pedimos esclarecimentos quanto à empresa que elaborou a revisão e
atualização da planilha orçamentária e os responsáveis técnicos pelo trabalho
em tela.
II. Esclarecimentos da Administração
Segundo informação da Chefia do Núcleo de Manutenção e Projetos, mediante
ofício NMP nº 086/2014, “a empresa ACP Empreendimentos Ltda e o
profissional Robson Luis dos Santos Cardoso foram responsáveis pela
atualização de preços da planilha orçamentária da obra do TRT-5 no CAB”.
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III.Análise da informação pela equipe de auditoria
Diante da informação prestada pela Chefia do NMP consideramos como
responsáveis pela revisão da planilha em tela a empresa e o profissional
indicados (ACP Empreendimentos Ltda e Robson Luis dos Santos Cardoso).

d) Dos ajustes feitos nos projetos ou apresentação de justificativas técnicas

I. Solicitação da equipe de auditoria

Pedimos que fosse informado pelo Núcleo de Manutenção e Projetos se a
empresa projetista listou os ajustes efetivamente feitos no projeto ou apresentou
justificativas técnicas para o não atendimento.
II. Informações do Núcleo de Manutenção e Projetos
No ofício NMP nº 086/2014, esclareceu o Núcleo que continuam pendentes
diversos problemas de projeto, conforme já indicados nos ofícios NMP nº 169 e
283/2013.
III.Conclusão da equipe de auditoria
Os documentos enviados dão conta que a Administração tem tomado as
providências cabíveis em relação, inclusive, ao exame dos problemas de
projeto apontados pelo NMP, tal como já registramos linhas acima, ao
tratarmos acerca especificamente do projeto de prevenção, detecção e
combate a incêndio e pânico (alínea “b”).

e) Da repactuação do ajuste celebrado com a Caixa Econômica Federal, em
relação à sua vigência e cessão de uso de espaço físico deste Regional
I. Solicitações da equipe de auditoria
Pedimos que fossem tomadas as providências cabíveis para a repactuação do
ajuste celebrado com a Caixa Econômica Federal, em relação à sua vigência e
cessão de uso de espaço físico deste Regional, observando-se o contido na
Resolução CSJT nº 87, de 25 de novembro de 2011.

II. Informações e/ ou Esclarecimentos da Administração
Em resposta a Administração enviou dois ofícios. Um, o ofício DG nº
055/2014, dirigido à Presidência, solicitando que fosse a Caixa Econômica
Federal oficiada. Dois, o ofício GP nº 480/2014, dirigido à Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal, datado de 25.03.2014. Neste o
Presidente deste Regional ressalta “a necessidade de repactuação do contrato
firmado” com este Tribunal “que objetiva o suporte financeiro para a
construção da nova sede do TRT5”.
III.Análise da equipe de auditoria
Verificamos no Portal deste Regional, em notícia publicada pela Secom em
07/04/2014, que houve reunião com a CAIXA. Eis o teor da notícia: “Para
discutirem questões relativas à execução do contrato para a construção da
nova sede do TRT5, no Centro Administrativo da Bahia, reuniram-se nesta
sexta-feira (4), no Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região, o presidente, desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira,
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acompanhado do juiz auxiliar, Gilmar Carneiro, e do diretor-geral, Tarcísio
Filgueiras, com os gestores da Caixa Econômica Federal, o superintendente
nacional, Luis Robério de Souza, e os gerentes José Pereira e Juscelino
Campeiro. Durante a reunião, foram discutidos, entre outros assuntos, o
cronograma de desembolso de recursos financeiros, independentemente do
efetivo início da construção dos demais módulos que integrarão o complexo
da nova sede, além da duração do prazo de exclusividade na captação de
depósitos judiciais pela Caixa. Os representantes da Caixa ouviram as
reivindicações apresentadas pelo Tribunal e se comprometeram a analisá-las
por meio dos respectivos departamentos em Brasília, para depois
apresentarem uma resposta conclusiva em breve espaço de tempo”.
Considerando: i) a reunião ocorreu em 04 de abril, ii) já estamos no mês de
junho e iii) os representantes da caixa comprometeram-se em dar uma
resposta em breve espaço de tempo, entendemos que é mister nova
comunicação à Caixa para repactuação do ajuste celebrado, em relação à sua
vigência e também quanto à cessão de uso de espaço físico deste Regional,
para se adequar o pacto ao contido na Resolução CSJT nº 87, de 25 de
novembro de 2011.

f) Da verificação se ainda permanecem pendentes a juntada de ART/RRTs
I. Solicitação da equipe de auditoria
Que fosse informado pelo Núcleo de Manutenção e Projetos se ainda
permanecem pendentes a juntada das ART/RRTs dos seguintes profissionais:
Jerônimo Aguiar Bezerra, Alberto Rebouças e Hércules Sottero.

II. Informações e/ ou Esclarecimentos da Administração
O Núcleo de Manutenção e Projetos informou que as referidas ARTs não foram
entregues. Da análise dos autos do processo sob o nº 09.53.09.0212-35,
declarou o superintendente da Fundação Escola Politécnica da Bahia que os
“professores Jerônimo Aguiar Bezerra e Alberto Rebouças moram em outro
Estado” e que esperava “brevemente localiza-los e obter” as ARTs (fl.496).
Quanto à ART referente ao profissional Hércules Sottero responsável pela

aprovação dos projetos de vigilância e segurança (CFTV), juntou a referida
Fundação uma ART referente ao profissional Denio Rodrigues de Aquino (fl.489).
III. Conclusão da equipe de auditoria
Da documentação apresentada passa a ser responsável pela aprovação do
projeto do sistema de segurança contra incêndio o profissional Denio

Rodrigues de Aquino. Permanecem, todavia, pendentes de apresentação as
ARTs dos seguintes profissionais:
Jerônimo Aguiar Bezerra e Alberto
Rebouças.
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g) Das informações sobre os ajustes feitos no projeto, na área de segurança ou
apresentação de justificativa técnica
I. Solicitação da equipe de auditoria

Recomendamos a análise pela empresa projetista dos problemas detectados na
área de Segurança, no prazo máximo de 30 dias úteis, devendo serem feitos os
ajustes que entender adequados, ou apresentadas as justificativas técnicas
pertinentes.
II. Informações da Administração
As mesmas prestadas na alínea b.
III.Análise da equipe de auditoria
Por consequência, as mesmas conclusões expostas na alínea b.

h) Da solução encontrada a respeito dos projetos que não foram analisados pela
FEP
I. Solicitação da equipe de auditoria

Pedimos informações sobre a solução que será dada em relação aos projetos
que não foram analisados pela Fundação Escola Politécnica (FEP).
II. Informações da Administração
Em atenção, a Diretoria Geral enviou o Ofício DG nº 0162/2012. Neste ofício,
dirigido à Advocacia Geral da União em Salvador, está consignado que a FEP
foi notificada “para que apresentasse defesa em face da imputação da
conduta de realização ineficiente e ineficaz da fiscalização da entrega dos
projetos arquitetônicos e consequente obrigação de devolução integral do
valor recebido”. E que a FEP não apresentou recurso contra a decisão,
tampouco fez o recolhimento da importância. Por fim, solicitou o Diretor Geral
que fossem adotadas as medidas cabíveis para garantir o recebimento dos
créditos da União.
III.Análise da equipe de auditoria
Diante das informações acima já foram tomadas as providências cabíveis
diante da inexecução contratual da FEP, em relação à ausência de análise de
alguns projetos.

i) Do cumprimento das determinações e observância das recomendações,
contidas no Acórdão nº 1627/2013 TCU-Plenário
I. Solicitação da equipe de auditoria

Requeremos informações acerca do cumprimento das determinações e
observância das recomendações, contidas no Acórdão nº 1627/2013 TCUPlenário.
II. Informações do Departamento de Obras e Análise da equipe de auditoria
A Diretoria Geral apresentou o ofício DG 140/2013, dirigido à Presidência
deste Regional, no qual se constata que foram adotadas todas as providências
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para o cumprimento das determinações contidas no Acórdão nº 1627/2013

TCU-Plenário.
3. Solicitações
a) Expedição de nova comunicação à Caixa Econômica Federal para repactuação
do ajuste celebrado, em relação à sua vigência e também quanto à cessão de
uso de espaço físico deste Regional, para se adequar o pacto ao contido na
Resolução CSJT nº 87, de 25 de novembro de 2011 ;
b) Notificação dirigida à Fundação Escola Politécnica da Bahia com o intuito de
serem apresentadas as ARTs dos seguintes profissionais: Jerônimo Aguiar
Bezerra e Alberto Rebouças.

4. Conclusões

Convém ressaltar, quanto às ações de controle e transparência, várias medidas
de aperfeiçoamento foram adotadas:
a) Plano Anual de Auditoria 2014- Foi aprovado pela Presidência o Plano Anual
de Auditoria 2014 desta Secretaria de Controle Interno no qual foram
contempladas Ações de Treinamento dos servidores desta Secretaria,
visando o desenvolvimento profissional contínuo. Além das Auditorias nos
processos e contratos relativos à Obra de Construção da sede deste
Regional;
b) Regulamentação das atribuições da SCI, antes OCI- Sugerimos alterações no
Regulamento Geral deste Regional, em relação às atribuições da SCI,
inclusive com o fito de atualizá-las de acordo com a Resolução CSJT Nº
70/2010;
c) Transparência- Verificamos a inserção de vários documentos no portal deste
Regional, relacionados ao empreendimento, diversos inclusive já apontados
linhas acima. Consta na página inicial o atalho denominado “Sede do TRT no
CAB”, no qual foram disponibilizadas pastas que dividem tais documentos por
assunto. Está havendo atualização constante das informações relativas ao
empreendimento no sítio deste Regional;
d) Ocorreu a segunda audiência pública relativa ao empreendimento, em
12.11.2013;
e) Publicado o ato TRT5 nº 150, de 08 de abril de 2014, que dispôs sobre a
competência e o funcionamento da Secretaria de Controle Interno deste
Regional;
f) Expedido o ato TRT5 nº 210, de 15 de maio de 2014, que dispôs sobre a
fiscalização dos contratos de terceirização, prestação de serviços,
fornecimento de materiais e equipamentos, obras e serviços de engenharia
neste Regional;
g) Foram designadas as unidades responsáveis pelo atendimento das
informações que devem estar publicadas no link “Contas Públicas”, através
do ato TRT5 nº 211, de 15 de maio de 2014.
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Por fim, fazemos as seguintes solicitações:
a) Envio, do presente Relatório, com o anexo supramencionado, à Presidência
desta Corte, CNJ e CSJT, consoante art. 42, caput da Resolução nº
70/2010;
b) Divulgação deste Relatório Final no Sítio deste Regional;
c) Exame dos pedidos, contidos no item 3;
d) Remessa pela Administração de informações e/ou documentos sobre as
providências adotadas, no prazo de 30 dias.
À Diretoria Geral.
Em 05/06/2014.

Ariana Loyola da Silva Prata
Chefe de Departamento de Auditoria e Análise de Licitações e Contratos

Ana Lourdes Silva Pinho
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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