
TERMO DE coNvÊmo DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N° o0m0g704?  

TERMO DE CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA (TCE/BA) E A FUNDAÇÃO CULTURAL 
DO ESTADO DA BAHIA.- FUNCEB. 

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, CEP 41.745, 302, inscrito no CNPJ/MF n° 

14.674.303/0001-02, neste ato representado por seu Presidente, CONSELHEIRO 

INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO, e a FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA 

BANIA, doravante denominada FUNCEB, com sede na Rua Guedes de Brito, n° 14, 

Praça da Sé, Salvador - Bahia , CEP 40.020-250, e inscrição no CNPJ/MF n° 

13.266.325/0001-62, neste ato representado pela sua LIRETORA GERAL RENATA 

DIAS OLIVEIRA , inscrita no CPF sob n°. 805,934.375-00, portadora da carteira de 

identidade n°. 08,862.715-25, expedida pela SSP/BA, k. avidamente autorizada pelo 

Decreto de Delegação de Competência de 01/09/2017, publicado no Diário Oficial do 

Estado na edição de 01/09/2017, firmam o presente Convênio, com base nos artigos 

170, 171 e parágrafos da Lei n° 9433/2005, sujeitando-se as partes às determinações da 

legislação supra e suas posteriores alterações, bem como às seguintes clausulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica J acesso 'on line", através da 

rede mundial de computadores, ao Sistema de Observação das Contas Públicas — 

MIRANTE, desenvolvido pelo TCE/BA, incluindo a utilização de recursos de Business 

intelligence (BI), para a realização de consultas, cruzamento de dados e geração de 

relatórios padronizados e de recurso de construção de co:isulta disponível no sistema, 

objetivando apoiar as atividades de controle interno da Fui' dação Cultural do Estado da 

Bahia, por meio da atuação de suas unidades orçamentária gestoras, administrativas e 

de controle. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO TCE/BA 

2.1 São atribuições e responsabilidades do TCE/BA: 
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customizar o sistema MIRANTE para adequação do perfil de acesso, de acordo com 
as necessidades especificas da Fundação Cultural do Estado da Bahia, no que diz 
respeito a funcionalidades e nível de visualização de dados: 

disponibilizar à Fundação Cultural do Estado da Bahia o Sistema MIRANTE na versão 
mais atualizada; 

fornecer suporte técnico e treinamento para utilização do sistema, a partir de um 
cronograma previamente elaborado e aprovado peles participes, adequado à 
disponibilidade de agenda da FUNCEB e do TCE/BA; 

comunicar à FUNCEB acerca das inovações introduzidas no Sistema e as alterações 
nas suas funcionalidades; 

cadastrar e manter o acesso de até 3 (três) usuários da F.  JNCEB no Sistema Mirante, 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNCEB 

3.1 São atribuições e responsabilidades da FUNCEB: 

a) zelar pelo uso adequado do Sistema, comprometendo-se a assegurar que os usuários 
do Sistema utilizem os dados e informações que lhe forem disponibilizados somente nas 
atividades vinculadas às finalidades institucionais, não podendo transferir o sistema a 
terceiros, a titulo oneroso ou gratuito, sob pena de extinçãe,  imediata deste instrumento, 
bem como de responsabilização por danos porventura ocon dos; 

b) dar conhecimento aos usuários do Sistema que: 

não deverão utilizar as informações confidenci is a que tiver acesso, para 
gerar beneficio próprio ou de terceiros; 

não deve apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou 
sigiloso da tecnologia da informação que venha a ter acesso: 

113) não deve repassar o conhecimento das informações confidenciais e que 
poderá ser responsabilizado a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo 
oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações krnecidas, 

c) apurar o fato, no caso de uso indevido do Sistema, com vistas a eventual 
responsabilização administrativa, cível e criminal; 

d) fornecer os dados dos usuários que terão acesso ao Sistema MIRANTE; 

e) informar ao TCE/BA do desligamento de funcionários usuários do Sistema MIRANTE 
ou quando da sua mudança de função onde não mais caber o uso do Sistema; 

O Informar ao TCE/BA possíveis falhas encontradas no sistscra: 

zelar e difundir as boas práticas de segurança da inform ação, incluindo as de acesso 
ao Sistema e de utilização das senhas dos usuários; 

fornecer ao TCE/BA bases de dados e informações par. aprimorar as consultas e os 
cruzamentos de dados realizados através do Sistema. 

CLÁUSULA QUARTA — DO DIREITO DE PROPRIEDADE 
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4.1 — A propriedade do Sistema disponibifizado é exclusiva ao TCE/BA. 

4.2 — O sistema disponibilizado, com seu nome, logotipo e outros materiais de suporte, a 
que se refere o presente Termo de Cooperação, não poden, ser objeto de doação, venda, 
locação, cessão, transmissão, empréstimo, transferência ou qualquer outro tipo de 
disponibilização, total ou parcial, pela FUNCEB a terceiros, sem autorização expressa do 
seu proprietário. 

4.3 - Sempre que for divulgada a fonte das informações utilizadas pela FUNCEB em suas 
funções institucionais, deverá ser divulgada também, quando for o caso, a utilização das 
informações do Sistema de Observação das Contas Pública (Mirante), fazendo as 
devidas referências à propriedade do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

4.4 - Ao promover a divulgação do Sistema, sempre deverá ser utilizado o logotipo do 
MIRANTE, com a referência à propriedade do Tribunal de Contas do Estado da Bania. 

CLÁUSULA QUINTA — DA GRATUIDADE 

5.1 — O presente Termo de Cooperação Técnica não acarretará ónus financeiro aos 
partícipes, motivo pelo qual não consigna dotação orçamentária. 

5.2 — Entretanto, cada participe responderá, às suas custas. com  os recursos humanos e 
materiais necessários ao fiel cumprimento do presente Tern ode Cooperação Técnica, de 
acordo com as obrigações assumidas. 

5.3 — Fica vedado o pagamento de qualquer taxa de administração ou outras formas de 
remuneração aos partícipes, bem como a cessão ou transferência a terceiros da 
execução do objeto do presente Termo de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS COMUNICAÇÕES OFICIAIS 

O descumprimento das obrigações previstas no presente instrumento será comunicado 
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, a fim de que seja 
providenciada a sua regularização no prazo de 10 (dez) dia: úteis. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 — Caberá ao TCE/BA fiscalizar a fiel observância das disposições deste Termo de 
Cooperação, sem prejuízo da fiscalização exercida pela FtHCEB, dentro das respectivas 
áreas de competência. 

7.2 - Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avalia,:ão da execução do objeto do 
presente Termo de Cooperação Técnica, o TCE/BA e a FUNCEB designarão 
nominalmente os servidores responsáveis, por meio de troua de documentos, indicando, 
além dos setores em que estão lotados, telefones para cci:tato e endereços eletrônicos 
respectivos. 

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

8.1 - A vigência do presente Termo de Cooperação será a partir da data de publicação no 
Diário Oficial do Estado, tendo validade por 60 (sessenta) meses, podendo ser 
prorrogada, na forma do inciso II do art. 140 da Lei n. 9.433/2005, hipótese na qual será 
celebrado o competente Termo Aditivo. 

8.2 — apresente Termo de Cooperação Técnica poderá scí alterado, de comum acordo 
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entre os partícipes, mediante assinatura de Termo Aditivu, obedecidas as disposições 
legais aplicáveis. 

CLÁUSULA NONA — DO SIGILO 

Os participes se obrigam a manter sob o mais estrito sigilo dados e informações aos 
quais venham a ter acesso sob e em função deste Convênio, não podendo, de qualquer 
forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações 
confidenciais trocadas entre os acordantes ou por eles geradas na vigência deste 
Convênio. 

9.1 O TCE/BA fornecerá credenciais de acesso ao Si lema Mirante aos usuários 
indicados pela FUNCEB, podendo exigir a assinatura de ramo de Confidencialidade, em 
razão do acesso a informações especificas disponiveis no Sistema. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DENÚNCIA E RESOLUÇÃO 

Este instrumento poderá ser denunciado por qualquer dos participes mediante notificação 
ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e resolvido de pleno direito, 
automaticamente, independentemente de notificação, por descumprimento de qualquer 
de suas cláusulas ou condições ou pela ocorrência de caso fortuito e força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A publicação do presente instrumento será providertiada pelo TCE/BA, no prazo 
de ate 10 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 	

à 

10.2 — O presente Termo é celebrado a titulo gratuito, não tyrando ônus para as partes. 

10.3—.Os casos omissos no presente ajuste serão resolvia 5s de comum acordo entre os 
participes, podendo ser firmados, se necessário, Term .5s Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 

10.4 — Nenhuma responsabilidade caberá aos participes pela eventual ocorrência de 
inconsistências nos dados processados pelo(s) sistema(s) objeto deste Termo de 
Cooperação ou nas informações dele extraídas, nem por quaisquer perdas ou danos 
causados ao outro participe em razão da utilização de tecnologia disponibilizada. 

10.5 — Todos os atos decorrentes da execução do presente Termo de Cooperação 
deverão observar os termos da Lei Federal n° 9.610/98, i.ide trata da legislação sobre 
direitos autorais. 

10.6 Considerando que a concessão de senhas de acesso .to Sistema Mirante, objeto do 
presente Convênio de Cooperação Técnica, não envoive repasse de recursos e 
tampouco acarreta custos para as partes, dispensam, em comum acardo, a elaboração e 
aprovação de Plano de Trabalho e declaram que o prebente Termo compreende as 
informações exigidas pelo art. 171 da Lei Estadual n° 9.433;2005. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Salvador, capital do F lado da Bahia, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente termo. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) 
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vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Salvador, 18 de Dezembro de 2017. 

e-ceConselheiro Inaldo a 
7 

 Paixão Santo mijo 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Renata DiJs Oliveira 
Diretora Geral 

Testemunhas 
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Missão: 
Exercer eficiente controle externo, contribuindo para a efetividade da gestão dos 
recursos públicos e das polMcas governamentais, sempre em beneficio da sociedade. 
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EXPEDIENTE 

O Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia foi 
instituído através da Lei Complementar n° 38 de 9 de dezembro de 2013 e 
segue as normas da Medida Provisória n° 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

Tribunal Pleno 
Presidente: Conselheiro Gildásio Penedo Filho 

Vice-Presidente: Conselheiro Marcus Vinícius de Barros Presidio 
Corregedor: Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo 

Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza 
Conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto 

Conselheira Carolina Matos Alves Costa 
Conselheiro João Bonfim 

Substitutos de Conselheiro 
Auditor Almir Pereira da Silva 

Auditor Aloisio Medrado Santos 
Auditora Ivonete Dionizio de Lima 

Auditor Josué Lima de França 
Auditora Maria do Carmo Gaivão do Amaral 

Auditor Sérgio Spector 

Ministério Público de Contas 
Procurador-Geral Danilo Ferreira Andrade 

Procurador Antônio Tarciso Souza de Carvalho 
Procuradora Camila Luz 

Procuradora Erika de Oliveira Almeida 
Procurador Marcel Siqueira Santos 

Procurador Mauricio Caleffi 

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 
Ouvidoria 0800-284-3115 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

RESUMO DE PUBLICAÇÃO 

Processo n°  TCE/009583/2017 — Interessado: JAILTON SILVEIRA SILVA 
Assunto: Gozo de Licença-prémio — 28/02/2018 a 29/03/2018 - DEFERIDO 

Processo n° TCE/008877/2017 — Interessada: SILVARA ALVES DE AMORIM 
Assunto: Gozo de Licença-prêmio — 15/02/2018 a 15/03/2018 — DEFERIDO 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

AVISOS DE LICITAÇÕES 

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1812017 

Senhores interessados, comunicamos que foi suspensa "sina die" a realização do 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2017. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGURO TOTAL, RAMO AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL 

FACULTATIVA DE VEICULO — RCF-V, COM COBERTURA ADICIONAL PARA 

VIDROS, PARA-BRISAS, RETROVISORES E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM 

VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, PARA 19 (DEZENOVE) VEICULOS 

AUTOMOTORES, MEDIANTE APÓLICE A SER EMITIDA PELA CONTRATADA. A 

suspensão se deu em razão de impugnação ao edital, nos termos do art. 201, §4°, 

da Lei 9.433/2005. Informações com a Comissão de Licitação, pelo telefone (71) 

3115-4615/4408. Oportunamente será definida e publicada a nova data de 

abertura. Salvador/BA, 04 de Janeiro de 2018. Carlos Magno Rehem Dantas — 

Pregoeiro Oficial. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

RWSUMO DO TERMO DE CONVÊNIO DE  ErnÃrèa"M-~  

     

VALORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

    

BUSCA permanente pelo aperfeiçoamento profissional; 

COMPORTAMENTO ético: melhor o exemplo do que o discurso; 

INDEPENDÊNCIA no exercício do controle externo; 

CREDIBILIDADE se conquista; 

COMPROMETA-SE: o Tribunal de Contas somos nós; 

RESPEITO pelo recurso público: transparência é essencial; 

CELERIDADE e eficácia podem andar juntas; 

A DEFESA do recurso publico é nossa motivação; 

O FOCO é o ddadão. 

Processo: TCE/009508/2017. 

Parecer Juridico: 000007/2018. 

Partes: Tribunal de Contas do Estado da Bailia (TCE/BA) e a Fundação Cultural do 

Estado da Bahia 

Objeto: Acesso "on IMe", através da rede mundial de computadores, ao Sistema de 

Observação das Contas Públicas — MIRANTE, desenvolvido pelo TCE/BA, 

incluindo a utilização de recursos de Business Intelligence (BI), para a realização 

de consultas, cruzamento de dados e geração de relatórios padronizados e de 

recurso de construção de consulta disponivel no sistema, objetivando apoiar as 

atividades de controle interno da Fundação Cultural do Estado da Bahia, por meio 

da atuação de suas unidades orçamentárias, gestoras, administrativas e de 

controle. 

Data de Assinatura: 18/12/2017. 

Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua publicação. 

VÁTCE eDOTCE 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
azziai tce.ba.gov.br  17- - ,,E'dtliDE DA :---sr 	co,..cznatc,„,7m,„e„„ 

iCONCEICAO DE  
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Documento assinado eletronicamente 
utilizando codificação digital da ICP-Brasil 



    

Salvador, Balda 
Sexta-feira 

05 do Janeiro de 2018 
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Eletrônico VA TC E TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DA BAHIA 

    

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRAD 

RESUMO DO 1° TERMO ADITWÓ AO CONVÊNIO N°00112015 

Processo: TCE/000016/2018 

Parecer Jurídico: n° 000010/2018 

Data da Assinatura: 26/12/2017 

Partes: Tribunal de Contas do siado da Bahia, CNPJ: 14.674.303/0001-02 e o 

Estado da Bahia, por interrjédio da Secretaria de infraestrutura, CNPJ/MF: 

02.931.604/0001-87. 

Objeto do Convênio: C peração técnica, visando â contratação de empresa 

vencedora do Pregão Elet nico — PE n° 004/2014-SEINFRA, para a prestação dos 

Serviços de Telefonia Fixa Comutada — STFC. na  Modalidade Longa Distância 

Nacional e Internacional. 

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, vigendo de 28 de dezembro de 2017 a 27 de 

dezembro de 2019. 

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 
equilíbrio orçamentário e das contas públicas. As barras representam o papel 
fiscalizador do TCE. órgão auxiliar, para fins de controle externo, do Poder 
Legislativo. 

YÁTCE ODOTCE 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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