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ACORDO 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 Inaldo da 
Paixão Santos Araújo, e o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, 
doravante denominado TCM/BA, com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, 
Plataforma 05, Avenida 4, 3° 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 
atividades complementares de interesses comunsfit 
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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 fiscalizatória 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 
pesquisa, visando a complementar as ações desenvolvidas e a troca de experiências; 

VI - planejamento conjunto de formas de articulação com o Conselho Estadual 
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 partícipes na internet, 
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 participes, 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 
desenvolvimento e ao fiel cumprimento deste ACORDO; 

III - 	conduzir os trabalhos de fiscalização objeto deste AC 

ao melhor 

\a' AS 00  

Qgreerflt 
Z\ 

AJU 
"1-9AHNP: 



   

3 
CONTAS 

VA TCE ESNTAA'ãgEDA BAHIA 
T emi  Tribunal de Contos dos Municípios 

do Etodo do eeedo 

 

   

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 
recíprocas, 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 TCE/BA, 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 específicas, descrição de tarefas, prazos de execução, 
responsabilidades financeiras e demais requisitos definidos em co vênios, contratos ou 
outro instrumento legal pertinente acordado entre os partícipes. 
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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 partícipes 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 

TCE/BA providenciará a publicação de extrato do presente ACORDO no Diário 

ao 

	

	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 

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 

presente ACORDO poderá ser alterado, a qualquer tempo, mediante termo 
aditivo, bem como denunciado unilateralmente ou de comum acordo entre os participes, 
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 termos 
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 
PARTÍCIPES. 

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 jj_ de  àt..ao  de 2017. 

Participes: 

e/ 
INAL O DA PAIXAO SANTOS ARAÚJO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia 

SeSité-c-ra 
FRANCIS 	SOUZA ANDRADE NETTO 

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 
da Bahia 

Testemunhas: 

(44;49, 	 t&C  
Nome: (ni \)E1,US\PES N..A ;00 S 

Documento de Identidade:1 Cí) Ço9-do 

zA, 
Nome: ~ft ,0 c. cani,-~zo 

Documento de Identidade: (2.706- y g 92 3o 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

AIDS DA PROCURADORA GERAL 

PRORROGAÇÃO DE POSSE - CONCURSO PÚBLICO PROCURADORDOESTADO 
Intoresaide: Sio Ricardo Gonçalveset-ardo (Processo n•PGE2017347691.0) 
Desasais beferknetta do pedkle de przerogrção fonntiado peio candidate. 
PAULO MORENOCARVALISO 
Procureder Geral da Selado 

PORTARIA In )0 RU DE UDE JULNODE 2017 

A DIRETORA GERAL EM EXERCIDO, na vaie dê buas etdaolçôes, ri lerdo em vSa os 
Mementos constantes do Processo Administrado sendo relacIonado.. resolve conceder 
servidora diástole Po Doiro de Pessoal deste Procuradoria o dreno 5 Licanca-Prornio, som 
Mana Stage Vele lel 0 13,471,2015: 

PORTARIA OGIP 089 0E13 DE JULHO DE 2015 

ao
ODIRETOR GERAL rir imo de Suasaldbultad, elendeemvisla °Processo 0PGEt2017975414 
remite Orare berrado dell:enes Prendo do Prociaador do Sedado FRANCISCO EMNLANDEL 
DA SILVA BORGES,Madietia i062158fl1, de 10E712017 e 071094017 para 1710112641; 
I*036.2617, coroei% através da Pajeia rd 0310 230312017. 

CICERO DE ANDRADE ROCHA FILHO 
to. Geral 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADODA BANIA 

RESUMO DO TERMO DE cederão° DE cOOPERAÇAS) TEcitCA £4141/2017 

Processes IC6404223/2017 

Parecer JurklIco1V001/771E2017 

Data de Assina:uri: 024/712017. 

Partes: Tribunal de Contas do Estado da Sabia JTCEJBA) e o Tribunal de Contas dos Munictelos 
da Baía (TONCA) 

Objeto: Estabelecer cartografia rimem entre o ItErtia e o TCM5A para realização de 
riedelizerMo sisternatiee do Plane Estadual de Educação CEE) o doa Menos Municipais de 
adereça° (PMEs), no emelt° do .Eslado da Estile e de sede MunIckploo, notaciamenteeara 
~SM.,  do soclormidade. stelluldride O alinha seres. entre *1, com o Plane Nacional de 
Educação (PUS), nos terrosa de Lei Federal n113.1205421:44, da Lei Estadual 013.55012016 
bem come de tiefsmunidpahoudes aprovaram, Mediante a inasemorrtaçáo Oe coses coolotes 
ou de apeei niteluodo advidsdes curnplemeniores de interessem semens, 

agencia: 06 (cinto) ano rosaremos iguiel denoda a confio de soa publicação.. 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

. PORTARIA W1187 DE 1S DE JULHO DE 2017 
O SECRETARIO DA ADIDNISTRAÇÂO no uso de- suas atritteDes que lhe elo conteidas 
peia an, Ir dia ~ta fie 912d6 09.01.1992. RESOLVE considere,  ezederaele, e pecado, com 

-efeito a partir de13072017. RAFAEL CLAUDIO SODRE MRANOA de cato de Secretario 
Adninierative t, símbolo bmS, da tordeneeio Central de Liatiesito, desta Secretarie 

PORTARIA' PM Met DE Ia DE JULHO DE 2017 
DEECRETARIODAADMINISTRAGAZI no uso clo Ruo atibulçies queres ode contettlas pelo 
se 11  do Dectato ne 912de 08.011992, RESOLVE =estacar nomeada, com eleito e parto ce 
13E72017, SEVARA PARIA SILVADOS SANTOS para o cargo de Secretário AdrridsurdIiIu 1, 
Símbolo DAIS, de Coordenação Central de Licitação deste Secretaria. 

EDELvielo DA SILVA &ES F0.110 
Secretário da ildniitatra91t 

RESUMO DO TERMOADMINISTRA11V0 DECESSAODEDSO.DE  BEMISMAIEL N• 010/017 
Proseado: 02/10169523356. Cedente. secretariai& drImetimção. Cessionário; 550815115 6* 
Saúde, Objeto: Cessão de Uso, e tedra granito, de uma ires de aproximadamente 17573,47 
de. do imóvel denornimido Reddépea O ERRA • IP, °Strada na Avenda Getúlio IMOS, te 1732 
Bela Vista. no Municipid,  de Teixeira de Freara Rabio cadastrado ne. Sistema da Controle 
da Seno Imóveis - 5910V sob o n1,8135, %Onda: 03 (canoa) anos. a parle' do dela de sua 
assinatura, Assinalem: 13.072017 

Superintendência de Previdência — SUMIS/ 

PORTARIA N° 110 DE 43 DE JULHO SE 2017 
OSECRETARIODAADMINISTRAÇAO,no tesodeseaserrexictesccnimidas Pele Le ri 0.96507 
e peta Decreto 11.6911,0t e dl acorde core as inforMagteS constantes note) ia spectivats) 
processo(*) ednitnistialMo(l). rescive APOSENTAR volontanernente, core fundrimente no 
AA. Er da EG 41103 eic os alo. 2' e5i da EC.47/05, o(s) aerviderres). oit(s) Om(ne) e seguir 
distiminadolsi! 
I - RAIMUNDO SANTOS COSTA, proc. 0600170049087- SEC, Professor Padrão E, Grau UI, 
derri some neis„ real. 141313,404-0, proventos integrais - R$7.79155 este nal e setecentos e 
raivento e quaDo reatas nevem, e nove centavos), compostos de Vericintento RS 3,10845: 
Estabilidade Eicartamta VG-1 - R5326,61; 3490% de.  ATE - P5100604; 30.00% de Avancei 
Medonha] -RS 932.60; 61,18% de Gsatillcaçarodi tatinatioisAtIvidarles de-Glasse . RE 963,28: 
35,00% de Gradai:solo de alindo actAperfeliciameretç M0331010 - RS 1.088.03; 10,90% de 
Vantagem Pessoal Lei 7I5993 • RS 310,07. 
ti -MARIA.DE SOUZADANTAS. pies 03901502328S -SESAB, TécrliteAdmirliatrOVO. Classe 
-X, 240n morais. mal, 59.0,9644, proventos Integnals - R$3.0312.113 Ares mil e tente e ollo 
reais e sessenta e trisconlavois °empestes de Vencimento - RS 797.02: 1E909. de Alrá - RS 
2786:20,00% no Adalrialde Insalubridade • P315940; CIO - RS 1404.74; 5000% de GET 
-RS39051. 

- MARIA RITA DOS SANTOS, mas 066017304.3924 - SEC, Pniresscr 4  Quadro Espada: 
Nivel Dl, Classe 3, MS somar*. mal, 11,204.7247, proventos integrara R82,201.49 Moia 
etile duzento3 e três reide e quitisiel e me ralntems).ONIIPoSida da Subsidio ' P6107834: 
Vantagem Pessoal- Lei 12.573091-2 -RS 223.65. 
ri). MARIA DA GLORIA BENIGNO SANTOS, pros. ~1160023493 - SEC, Professor, 
Padrde E. Grau III. 40h semanais, mat. 11.2452749. proventos Integrais RI7.917.71 (eme 
mil e novecentos e dezessete reais e setenta e tini conlavos), compostos de Vencimento RS 
3,108,66; Etiabaittado Ecoam-Se VG 2' R 	6S369,1 31.03% de ATE - RS 063.641; 23_00% de 
Mano Horizontal- RS 77746; 1000% de Vantagem Pessoal' ter 725011998- RE Sinal; 
4600% de Orientação do iEtalmuleso Aperfeiçoamento ProOdonal • RS 4392390, 31.18% de 
Granir:odiada -Etc is AtiVidadé5 de Grasse -RS-933.28. 

As meheitas (roRerbtret data da ~voo** deverão ser Incorporadas dos proverdos 
inclependentetnente da expedistedo nono ele, 

Edelidno da Selva Odes Filho 
Seereteno da AirnIntsb-evao 

PORTARIAM' 1170 0-E13 DE JULHO DE 2017 
OISECRETARIODAADMINISTRAÇÃOsousadewasatiesdpaesconterldes peN Le i 1005407 
e pele Decreto 11 65409, e de amido moi o informações constantes ore) resisti-Sais) 
isceosso(is)adminiseaten(,). 'Moela APOSENTAR votuntarramente, Dom fundamento no Att.3.  
da EC 47,05, ato senedodest no(s) hinins) a seguir dtorminado(M 
I . ANA SANDRA DANIEL DA SILVA, Dec, 6500170049303 'SEC, AUxfilar Adrainislizazio. 
Classe I iBOIs mansa mat. 11 223 3404, provento integrais . R31.25SAS (MI e duzentos 
e Santa e sem nes), a noventa e elmo centavos). Pendestes de Vencimento- RS 790,09: 
.37.0014 de ATO RS Mal ,511.: 2200% de CET -RS 177,31, 

At. rivatiortas poNerities á dita 44 11111fiV54511 451151501 ser Incorporadas 5E15 proventos 
irdependentemenle da expedição do nevo ata. 

Edelvima da Uva Góes f abo 
~ledo da tidmInistraçâo 

PORTARIAM' 1171 DE 13-DE JULHO DE 2011 
OSECRETÁRIODAADMINISTRACÃO. ~ode suasaddeuipSes conleddas pela Le110~07 
e pelo Decreto 11138609, e de acordo corri as ~ALS constantes no(s) respeceivo(s) 
processo(s) adritinkanative(e), ~ohm APOSENTAR voluntanamenit. CCM 5111484151110 no 
AN, 64de EG.  0303 as 05 arte, 2' e 61  da 5047/05, e(s) servir/er(ce) s(e) 'fem(nis) a seguir 
discilminede(s), 
1 - MARIA DE SACIPEDRO DOS SANTOSOE JESUS, 1210C-0600170082010 - $EC. Netessor, 
Pacht 5, GT411111. 4011 semanais, mal 11.007.91152. proventos Integrais - RUL092,011 rodo nei 
e noventa e dois deals O oda de:Razoo), compostos de Vencimento • 813 3.106,03, Estabileade 
~nove DP-1 -RS 345.92 460096 de ATS -RI 1.424926 3000% de Avanço Horizontal .R5 
032.50; 31.15%. de -Grolificatão de Remido es Atendades de Classe -P5 909.29 27.00% de 
Atividade Complementar • RS.1539,34 500% da GradlicaçArt de Estimulo ao Aperfaiçoementaa 
Prodasional R5165.43., tÕ,004tde Variegam PessoM - le17260096- RS 31057. 

-• TEREZA CRISTINA COELHO DA SILVA proc. 0~17004950e - SEC, Professor, Padrão 
E. Grau 111. 201s semanais. mal 11134.519e, provemos Integrais - 12$3.764.28 DM mi e 
setecentos e sessenta e ostro reais e vinte e cito centavos), composto de Opa:mento • RE 
1254,33, 2600% de ATO- RI 404.13; 25,00% de Avanço Horttonlel - RS 365,58:31.18% 
de GralifiC0140 dê Estimulo és AtMdadea de Classe - lIS 404.04; 59,00% de GrelfrAMO de 
feldnuM ao Aperfeiçoamento Profissional- RS 777.12 1000% de Vantagem Pessoal lei 
7200.1936 - RS15543. 
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A C CCE informou (Ref.1828741-1), em 21/06/2017, que a Coordenação Central 
de Licitação — CCL/SAEB prestou esclarecimentos, indicando que a unidade 
contratante (SESAB) submeteu â Procuradoria Geral do Estado a Indagação sobre 
a possibilidade da revogação do referido certame, tendo em vista a revisão de 
metas e alteração do valor referencial, colhendo manifestação favorável daquele 
órgão de assessoramento jurídico, em face da presença dos pressupostos 
autorizadores da medida, registrando, entretanto, que os autos do processo 
licitatório encontram-se na Secretaria da Saúde — SESAB 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 com a legislação disciplinadora da matéria, 
notadamente a disposição fixada no art. 101, § 8° da Lei n.' 9.433/2005, e com a 
Jurisprudência adotada pelo TCU, em casos semelhantes, conforme Acórdão N° 
1452/2015, Plenário. Rel. MM. Marcos Bemquerer Costa. DJ 10/6/2015. e Acórdão 
N°2241/2012, Plenário, Rel. Mm. José Macio Monteir, DJ 22/8/2012. 

Realmente, cumpre à Administração promotora do certame indicar a 
fundamentação legal para as exigências editalícias, a exemplo da discrepância dos 
periodos de experiênda nas especialidades previstas no termo de referência, sob 
pena de configurar hipótese de diredonamento de licitação, contagiando o 
procedimento. 

Ouanto ao risco de perecimento do direito em face da demora, entendo que foi 
superado com a decisão liminar acima referida, ()relatada nos seguintes termos: 

"Pelos fundamentos aqui aduzidos, por vislumbrar os requisitos previstos no art. 
aia®, do CPC, defiro a liminar para que seja suspensa a audiência da sessão 
wric I tatÓria referente ao edital do processo administrativo C 0300160519030, 

que deu inicio ao pregão eletrônico tombado sob C 041/2017, também 
suspenso, até que sejam apreciadas as impugnações feitas pelo impetrado e 
os demais participantes do certame em jogo, devendo as decisões 
administrativas ali tomadas fundamentarem e atacarem a questão do 
percentual de 80% do pagamento fixo e 20% do pagamento variável." 

Verifiquei, também, que a Coordenação Central de Licitação — CCLISAEB, informou 
a adoção de providências internas por parte da Administração contratante 
objetivando revogar o certame questionado. 

O resultado do pedido cautelar almejado pela denunciante foi alcançado com a 
superveniência da concessão da liminar referendada em ação mandamental, que 
afastou o risco do perecimento do direito, tomando inedatente um dos 
pressupostos essenciais á concessão da medida cautelar, qual seja: periculum In 
mora ("perigo na demora"), garantindo a suspensão do Pregão Eletrônico n. 
041/2017, até que sejam apreciadas as impugnações apresentadas pelos licitantes, 
em obediência aos princípios da Administração Publica, e afastando o risco de 
dano ao Erário. 

Diante do exposto, deixo de conceder monocreticamente a medida cautelar 
requerida, em sede de Denúncia, e determino, com fulcro no art. 8°, §9° da 
Resolução n.° 162/2015. a notificação das partes ou responsáveis para 
apresentação de esclarecimentos, em (8) oito dias, para instrução do feito, com 
vistas â implementação do contraditório e da ampla defesa. 

Era 13 de julho de 2017. 

Cons, Antonio Honorato 
Relatar 
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

RESKir) DO TERMO DE CONVENICEDECOOPERAÇÃO TÉCNICA-504121317 7 
L  

Processo: TCE/004233/2017 

Parecer Jurídico C 000778/2017 

Data do Assinatura: 12107/2017. 

Partes: Tribtmal de Contas do Estado da Bahia.(TCE/BA) e o Tribunal de Contas 
dos Municípios da Sabia (TCM/BA) 

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 
Munidpios. notadamente para verificação de conformidade. efetividade e 
alinhamento entre si e com o Plano Nacional de Educação (PNE), nas termos da 
Lei Federal n° 13.005/2014, da Lei Estadual n° 13.55912016, 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 perlado. a contar de sua publicação. 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA— DIRAD 

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE UCDAÇÃO: N°2412017. 

PROCESSO: TCE/004408/2017. 

PARECER JURÍDICO: N' 000751/2017. 
CREDOR: JOSEVALDO DE ALMEIDA SILVA. CNPJ: 18.104.849/0001-70 

OBJETO: Serviços de apresentação artística da Orquestra Santo António de 
Música no Seminário de Educação 'Educação é da nossa Conta' a ser realizado no 
dia 21 de agosto de 2017. 
VALOR: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 60,1H, da Lei Estadual n°9.433/2005. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 01.122.500.2000, Elemento 33.90.39. 

Conselheiro Presidente inaldo da Paixão Santos Araújo. Datada autorização: 
12/07/2017. Salvador, 12/07/2017. 

'republicado por conter incorreção 

VA TC E 
A marca do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) é composta de dois 
triângulos encerrados por barras horizontais. A distribuição das figuras geométricas 
sugere a simetria de uma balança. símbolo da justiça, e, por que não dizer, do 
equillbrio orçamentário e das contas públicas. As barras representam o papel 
fiscalizador do TCE. órgão auxiliar, para fins de controle externo, do Poder 
Legislativo. 

WiTCE eDOTCE 
Tdbunal de Contas CIO Elled0 da Sitia 
WenettlagOVIr 
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