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ACORDO DE  DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Acordo de Cooperação Técnica que entre si 
celebram o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia e o Tribunal de Contas dos Municípios 
da Bahia, com o objetivo de promover o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
técnico-científica para a fiscalização e 
monitoramento do Plano Estadual de 
Educação (PEE) e dos Planos Municipais de 
Educação (PMEs), e respectivo alinhamento 
com o Plano Nacional da Educação (PNE), no 
âmbito do Estado da Bahia e de seus 
Municípios. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, doravante denominado 
TCE/BA, com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 
Centro Administrativo da Bahia — CAB, Salvador/BA, inscrito no CNPJ sob o número 
14.674.303/0001-02, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro lnaldo da 
Paixão Santos Araújo, e o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BANIA, 
doravante denominado TCM/BA, com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, 
Plataforma 05, Avenida 4, 30 andar, Centro Administrativo da Bahia — CAB, Salvador/BA, 
inscrito no CNPJ sob o número 32.634.420/0001-16, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, celebram o presente Acordo de 
Cooperação Técnica, doravante denominado ACORDO, nos termos do artigo 82, inciso IV, 
da Lei Complementar Estadual n° 005/91 e do art. 17 da Lei Complementar n° 06/91, 
combinado com o item 8 do art. 60 da Resolução TCM n ° 627/02 — Regimento Interno, 
mediante as cláusulas e as condições a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente ACORDO tem por objeto estabelecer cooperação técnica entre o 
TCE/BA e o TCM/BA para realização de fiscalização sistemática do Plano Estadual de 
Educação (PEE) e dos Planos Municipais de Educação (PMEs), no âmbito do Estado da 
Bahia e de seus Municípios, notadamente para verificação de conformidade, efetividade e 
alinhamento entre si e com o Plano Nacional de Educação (PNE), nos termos da Lei 
Federal n° 13.005/2014, da Lei Estadual n° 13.559/2016, bem como das leis municipais que 
os aprovaram, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio mút 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO 

A cooperação pretendida pelos participes consistirá em: 

I - 	realização de trabalhos de fiscalização sistemática do Plano Estadual de 
Educação (PEE) e dos Planos Municipais de Educação (PMEs), no âmbito do Estado da 
Bahia e dos seus Municípios; 

II - 	participação de servidores em trabalhos de fiscalização realizados pelo ou- 
tro participe, observadas as respectivas políticas corporativas e limitações técnico-operacio-
nais; 

III - encaminhamento de informações sobre irregularidades envolvendo recur-
sos sob a responsabilidade fiscalizatária do outro participe, constatadas quando da realiza-
ção de fiscalizações ou exame de processos que tratem do PNE, do PEE e dos PMEs, re-
metendo, se houver, os correspondentes documentos comprobatórios; 

IV - promoção do conhecimento mútuo das normas e procedimentos de fiscali-
zação, bem como da jurisprudência firmada por ambos os partícipes; 

V - 	estabelecimento de meios de intercâmbio de conhecimentos, informações 
e pesquisa, visando a complementar as ações desenvolvidas e a troca de experiências; 

VI - planejamento conjunto de formas de articulação com o Conselho Estadual 
e os Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Tutelares, Ministério da Educação 
(MEC) e Associação de Pais e Mestres; 

VII - cessão de mecanismos de divulgação, com vistas a difundir boas práticas 
na administração pública por meio da disponibilização de instrumentos de comunicação cor-
porativos, tais como links institucionais nos respectivos portais dos participes na intemet, 
observada a política de comunicação de cada órgão ou entidade; 

VIII - promoção de eventos conjuntos sobre temas relativos ao PNE, ao PEE e 
aos PMEs, situação na qual cada instituição arcará com as despesas decorrentes da 
execução das atividades sob sua responsabilidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As atividades a que se refere esta cláusula serão exe-
cutadas na forma a ser definida, em cada caso, por ambos os partícipes, mediante adita-
mentos ou troca de correspondências, respeitadas as competências atribuídas pela Consti-
tuição Federal e pela Constituição do Estado da Bahia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O intercâmbio de informações e documentos, no 
âmbito do presente ACORDO, deve observar também ao disposto no Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado no âmbito da Rede de Controle da Gestão Pública. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Constituem atribuições de ambos os participes: 

I - 	receber, em suas dependências, o(s) servidor(es) indicado(s) pelo outro 
participe, para desenvolver atividades inerentes ao objeto do presente ACORDO; 

II - 	fornecer as informações e as orientações necessárias ao melhor 
desenvolvimento e ao fiel cumprimento deste ACORDO; 

III - conduzir os trabalhos de fiscalização objeto deste AC 
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conformidade com as normas e os procedimentos de auditoria governamental vigentes, 
consoante procedimentos específicos, cuja utilização seja recomendável, considerando a 
natureza e os objetivos institucionais do órgão ou entidade fiscalizada; 

IV - proporcionar, com a necessária presteza e por meio de solicitações 
reciprocas, orientações suplementares quanto à metodologia a ser adotada no 
planejamento e na execução dos trabalhos, bem como na emissão de relatórios; 

V - 	assegurar aos seus representantes designados, a qualquer tempo, o aces- 
so aos planos ou programas de fiscalização, bem como aos papéis e documentos de traba-
lho utilizados pelos seus servidores nas atividades atinentes ao objeto deste ACORDO; 

VI - manter à disposição do outro participe a respectiva jurisprudência atualiza-
da, relativamente aos trabalhos objeto do ACORDO; 

VII - levar, imediatamente, ao conhecimento do outro participe, ato ou ocorrên-
cia que interfira no andamento das atividades decorrentes deste ACORDO, para a adoção 
das medidas cabíveis; 

VIII - acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao objeto do presente ACOR-
DO, por intermédio do(s) representante(s) indicado(s) na Cláusula Quarta a seguir; 

IX - notificar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verifica-
das na execução das atividades decorrentes do presente ACORDO. 

CLÁUSULA QUARTA — DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução e a fiscalização do presente ACORDO, por parte do TCEIBA, caberá 
à Comissão designada pelo Ato n°23, de 08 de fevereiro de 2017, do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, com a supervisão da Conselheira Carolina Costa, na condição de 
presidente da citada Comissão e, por parte do TCM/BA, ao Auditor Substituto de 
Conselheiro Alex Cerqueira de Aleluia, coordenador da comissão designada pelo Ato n° 
163/17. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Comissão designada pelo Ato n° 23, de 08 de 
fevereiro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e pela Comissão designada 
pelo Ato n° 163, de 14 de março de 2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia terão poderes para praticar quaisquer atos necessários à fiel execução do 
ACORDO, dando ciência à autoridade administrativa competente das providências 
adotadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As ações que venham a se desenvolver em 
decorrência deste ACORDO que requeiram formalização jurídica para sua implementação 
terão suas condições especificas, descrição de tarefas, prazos de execução, 
responsabilidades financeiras e demais requisitos definidos em co vênios, contratos• ou 
outro instrumento legal pertinente acordado entre os participes. 
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CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

O presente ACORDO é celebrado a título gratuito, não implicando, portanto, 
compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os participes e não gerando 
direito a indenizações, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos, instalações e 
outros materiais emprestados por um participe ao outro. 

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos 
deverão ser consignados em instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições 
previstas na legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO 

O TCE/BA providenciará a publicação de extrato do presente ACORDO no Diário 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente ACORDO será de 5 (cinco) anos, renovável por 
igual período, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, podendo ser 
prorrogado mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA— DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA 

O presente ACORDO poderá ser alterado, a qualquer tempo, mediante termo 
aditivo, bem como denunciado unilateralmente ou de comum acordo entre os partícipes, 
mediante notificação por escrito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A eventual denúncia deste ACORDO não prejudicará 
a execução dos serviços que tenham sido instituídos mediante instrumento próprio, 
devendo as atividades já iniciadas ser desenvolvidas normalmente até o final, nos tenros 
estabelecidos no presente ACORDO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Outros órgãos públicos e entidades poderão aderir a 
este ACORDO, mediante a pertinente formalização de termo aditivo firmado pelos 
PARTICIPES. 

CLÁUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O TCE/BA e o TCM/BA responderão pelo conteúdo técnico dos trabalhos 
executados por força do presente ACORDO e assumirão total responsabilidade por sua 
qualidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos participes 
os setores de que trata a Cláusula Quarta, responsáveis pela execução e fisc 
presente instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não puderem ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 
da cidade de Salvador, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
salvo' nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea '`d", da Constituição Federal. 

E, por estarem ajustados, os participes firmam o presente Termo de ACORDO, 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Salvador-BA, em  .1.2  de  pg.°  de 2017. 

Participes: 

i/s/ ia 	. 
INALuO DA PAIXÃO SANTOS ARAUJO 	FaltçãrflZA ANDRADE NETTO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 
Bahia 	 da Bahia 

Testemunhas: 
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A 6 CCE intonnou (R et1828741-1), em 21/06/2017. que a Coordenação Central 
de Lidado - CCUSAEB prestou esclarecimentos. Indicando que a unidade 
contratante (SESAB) submeteu ti Procuradoria Geral do Estado a Indagação sobre 
a possibilklade da revogado do relerão certame, tendo em Meta a revisão de 
metas e alteração do valor referendai, colhendo manifestação favorável daquele 
órgão de assessoramento Micros. em face da presença dos pressupostos 
autornadores da medida. registrando, entretanto, que os autos do processo 
licitatório encontram-se na Secretaria da Saúde - SESAS e que até aquela data o 
ato revogatório ainda não havia sido publicado. 

Examinando a documentação acostada aos autos, verifico a plausibilidade do 
direito substancial invocado. em virtude da verossimilhança dos fatos alegados 
pela denunciante em confronto oca a legislação disciplinadore da matéria, 
notadamente a disposição fixada no arL 101, § EP da Lei n.' 9.43312005. e COT a 
Jurisprudência eddade pelo mu, em casos semelhantes, conforme Acórdão N° 
1452/2015. Plenário. Rel. Min. Marcos Elemquerer Costa. DJ 1016/2015. e Acórdão 
N°2241/2012. Plenário, Rel. Min. José Múdo Monteir. DJ 22/8/2012. 

Realmente, cumpre à Administração promotora do certame indicar a 
fundamentação legal para as exidridas entalidas, a exemplo da discrepância dos 
periodos de experiência nas especialidades previstas no termo de referanda, sob 
pena de configurar hipótese de dtreclonamento de licitação, contagiando o 
procedimento. 

Quanto ao risco de perecimento do direito em face da demora, entendo que foi 
superado com a dedsão liminar acima referida. prolatada nos seguintes termos: 

'Pelos fundamentos aqui aduzidos, por vislumbrar os requhshos previstos no art. 
100 do CPC. defiro a liminar para que seja suspensa a audiência da sessão 
'citando referente ao edital do processo administrativo n* 0300160519030, 
que dou inicio ao pregão eletrônico tombado sob n' 041/2017, também 
suspenso, até que sejam apreciadas as Impugnações feitas pelo impetrado e 
os demais parficipantes do certame em jogo, devendo as decisões 
administrativas ali tomadas fundamentarem a atacarem a questão do 
percentual de 80% do pagamento fixo e 20% do pagamento variável.' 

Verifiquei, também, que a Coordenação Centrai de Licitação - CCJJSAEB. Informou 
a adoção de providências internas por parto da Administração contratante 
objetivando revogar o certame questionado. 

O resultado do pedido cautelar almejado pela denunciante foi alcançado com a 
superveniencia da concessão da liminar referendada em ação mandamental, que 
afastou o risco do perecimento do direito, tomando inexistente um dos 
OresSuPostes essendals à concessão da medida cautelar, qual seja: pericutum In 
mora (-perigo na demorai garantindo a suspensão do Pregão Eletrônica n. 
041/2017, até que sejam apreciadas as impugnages apresentadas pelos licitantes. 
em obediência aos principies da Administração Pública. e afastando o risco de 
dano ao Erário. 

Diante do exposto, deixo de conceder monocraficamente a medida cautelar 
requerida, em sede de Deslinda, e determino, com fulcro no art. 8°, §9° da 
Resolução n° 162/2015, a notificado das partes ou responnvels Para 
apresentação,de eschouairent.o, em (8) oito dias. para Instrução do feito. com  
vistas é impleinentado do contraditório e da ampla defesa. 

Em 13 de julho de 2017. 

Cons. Antonio Ronoreto 
Relator 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÉNIOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA 

rRESTMO DO TERMO DE CONVENIODECOOPERAÇÃOTÉCNICKSW/2017 

Processo: TCE/004233/2017 

Parecer Juridico ri° 0007/8/2017 

Data do Assinatura: 12/07/2017. 

Partes: Tribunal da Contas do Estado da Bahla4TCE/BA) e o Trnunal de Contas 
dos Municlions da Barda (TCNVBA) 

Objeto: Estabelecer cooperação técnica entro o TCE/BA e o TCM/13A para 
realização de fiscalização satemátice do Plano Estadual de Educação (PEE) e dos 
Rance Municipais de Educação (PMEs). no Anedio do Estado da Bahia ode seus 
Murdclplos. nounamente para verificação do conformidade, efetividade e 
alinhamento entre si e com o Plano Nacional do Educação (PNE). nos lermos da 
Lei Federei n° 13.005/2014, da Lei Estadual n° 13.559/2016, bem como das leis 
municipais que os aprovaram, mediante a implementação de ações conjuntas ou 
de apoio mútuo de atividades complementares de interesses comuns. 

vigência: 05 (cinco) anos, renovável por igual periodo. a conter de sua publicação. 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA- DIRÃO 

RESUMO DE INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÃO: N° 24/2017. 
PROCESSO: TCER04406/2017. 

PARECER JURIDICO: N' 000751/2017. 
CREDOR: JOSEVALDO DE ALMEIDA SILVA. CNPJ: 18.104.849/0001-70 
OBJETO: Serviços de apresentação artística da Orquestra Santo António de 
Musica no Seminário de Educação 'Educação é da nossa Conta' a ser realizado no 
dia 21 de agosto de 2017. 
VALOR: R54.200.00 (quatro mil e duzentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 60, 111 da Lei alikdi101 it.  9.43312005. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AthAdade 01.122.500.2000, Sarnento 33.90.39. 
Conselheiro Presidente Mano da Paixão Santos Araújo. Datada autorização: 
12/072017. Salvador. 12/07/2017. 

'republicado por conter hw.ução 

VATCE 
A merca do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) composta de dois 
triângulos encenados por barras horizontais. A distribuição das figuras geométricas 
sugere a simetria de uma balança, símbolo da justiça. e, por que não dizer, do 
equilibrio orçamentário e das contas públicas As banes representam o papel 
fiscalizada do TCE, órgão auxiliar, para fins de controle externo, do Poder 
Legislativo. 

MICE aOCITCE 
Tfflamol de Oras de Estado da Sente 
wone.Dagoa 
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