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1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Natureza do Trabalho: Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira
Ordem de Serviço: 204 /2014
Período Auditado: 01/01 à 31/08/2014
Conselheiro Relator: Zezéu Ribeiro

2 INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO

Denominação: Diretoria Geral – DG
Vinculação: Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA)
Natureza jurídica: Administração Direta
Objetivo: Executar as políticas públicas relativas à energia, transportes,

comunicações,  gestão  dos  recursos  hídricos  e  saneamento
básico, bem como regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos
serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados.

Endereço: 4ª Avenida nº, 440, CAB, CEP 41.745.000, Salvador, Bahia
Titular: Francisco Alfredo Marcílio de Sousa Miranda
Período  01/01 a 16/06/2014
Endereço: Av. 7 de Setembro, nº 2.901.apt.302 – Barra. CEP:40.130-000
Telefone/Fax: 3115.2108
E-mail: f  rancisco.miranda@seinfra.ba.gov.br  

Titular: Elba Alves de Britto
Período  a partir de 17/06/2014
Endereço: Av Luiz Viana Filho, Cond. Le Parc, Apto 301 – Bairro Paralela 

– Cep. 41745.000
Telefone/Fax: 3115.2140
E-mail: elba@seinfra.ba. gov.br

3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Em conformidade  com a  Resolução  nº  137/2013  deste  Tribunal  de  Contas,  em
cumprimento à Programação Anual aprovada e de acordo com a Ordem de Serviço
nº 204/2014, expedida pela 1ª Coordenadoria de Controle Externo,  foi realizado o
Planejamento  da  Auditoria  de  Acompanhamento  da  Execução  Orçamentária  e
Financeira  da Diretoria Geral (SEINFRA), referente  ao período de 01 de janeiro a
31 de agosto de 2014.

O planejamento foi conduzido de acordo com a metodologia indicada no Manual de
Auditoria  deste  Tribunal,  em  conformidade  com  as  Normas  de  Auditoria
Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro.

O trabalho teve por objetivo a coleta e análise de informações que permitiram a
seleção das áreas a serem auditadas, na perspectiva de fundamentar opinião sobre
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a execução  orçamentária  e financeira,  as  disposições  legais  pertinentes  e  a
fidedignidade das informações apresentadas nos sistemas corporativos.

4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

O planejamento  da  auditoria  teve  como  escopo  fazer  a  avaliação  preliminar  da
regularidade  da  gestão,  através  do  conhecimento  dos  sistemas  orçamentário  e
financeiro, operacionais e de controle, bem como da legislação aplicável ao órgão.

Os procedimentos aplicados foram: (a) análise de dados obtidos a partir de relatórios
de  processos  de  pagamento  do  período  examinado,  tendo  como  base  as
informações prestadas pela SEFAZ/FIPLAN,  bem como dos Sistemas corporativos da
Administração  Pública  Estadual  (MIRANTE), dentre  outros;  (b)  seleção  das  áreas
selecionadas para exame; e (c) determinação da amostra.

Para selecionar as áreas e definir o tamanho da amostra foram adotados os critérios
de:  (I)  materialidade:  volume  de  recursos  envolvidos;  (II)  relevância:  aspecto  ou  fato
importante para o alcance dos objetivos ainda que não seja material ou economicamente
significativo; e (III) risco: possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos da
unidade gestora.

Principais fontes de critério utilizadas:

• Constituição Federal;
• Constituição Estadual;
• Lei  Complementar Federal  n° 101/2000 – Estabelece normas de  Finanças

Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal;
• Lei Federal nº 4.320/1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal;

• Lei Federal nº 8.666/1993 –  Institui  Normas para Licitações e Contratos da
Administração Pública;

• Lei  Estadual  no  9.433/2005  –  Dispõe  sobre  as  Licitações  e  Contratos
Administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia;

• Lei Estadual nº 12.504 de 29/12/2011- Institui o plano plurianual 2012/2015;
• Lei  Estadual  nº  12.834  de  10/07/2013  -  Dispõe  sobre  as  diretrizes

orçamentárias para o exercício de 2014, e dá outras providências;
• Lei Estadual nº 12.935 de 31/01/2014 - Estima a Receita e fixa a Despesa do

Estado para o exercício financeiro de 2014;
• Decreto nº 14.811 de 13/11/2013- Dispõe sobre os procedimentos referentes

ao encerramento do exercício 2014.
• Resolução nº12/1993 (TCE/BA);
• Resolução nº 137/2013 (TCE/BA);
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5 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

5.1 Estrutura administrativa

A Secretaria de Infraestrutura(SEINFRA), criada pela Lei nº 7.435, de 30/12/1998, e
alterada pela Lei nº 8.538, de 20/12/2002, tem por finalidade executar as políticas re-
lativas à energia, transportes, comunicações, gestão dos recursos hídricos e sanea-
mento básico, bem como regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços pú-
blicos concedidos, permitidos e autorizados. Por determinação da referida lei de cria-
ção, a Secretaria de Infraestrutura absorveu o Departamento de Infraestrutura de
Transportes da Bahia(DERBA), Agência Estadual de Regulação de Serviços Públi-
cos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia(AGERBA) e a Companhia de
Gás da Bahia(BAHIAGÁS) - entidades da Administração Indireta.

A SEINFRA tem a seguinte estrutura básica:

Fonte:Internet

5.2 Controle Interno

Da  análise  das  informações  consideradas  nesta  Fase  da  Auditoria,  não  foram
identificadas  situações  que  evidenciassem  fragilidades  nos  controles  internos
adotados para a execução das atividades desenvolvidas.
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5.3 Execução Orçamentária e Financeira da Despesa

Conforme dados obtidos do Sistema  Integrado de Planejamento  Contabilidade e
Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN), bem como da Lei Orçamentária Anual,  a
SEINFRA, no período de janeiro a agosto de 2014, teve o seguinte desempenho
orçamentário-financeiro:

Tabela 01-Situação Orçamentária e Financeira                                                                     (Em R$1,00)

Código Descrição Orçado Inicial Orçado
Atual

Empenhado Pago

3.24.24101 SEINFRA/Diretoria Geral 113.621.000 140.218.417 47.094.591 45.829.341

TOTAL 113.621.000 140.218.417 47.094.591 45.829.341

Fonte: FIPLAN Gerencial

Ainda  por dados obtidos do FIPLAN,  a  SEINFRA,  no exercício  auditado,  teve o
seguinte  desempenho  orçamentário-financeiro,  considerando  os  Programas  de
Governo:
     
Tabela 02 – Programas                                                                                                         (Em R$1,00)

Descrição Orçado
Inicial

Orçado
Atual

Empenhado Liquidado Pago

Logística Integrada de 
Transporte

17.610.000 100.472.237 15.882.919 15.881.415 14.870.995

Infraestrutura de 
Telecomunicações

000 778.484 202.880 201.920 193.241

Energia para o 
Desenvolvimento

78.250.000 20.941.449 20.424.828 20.314.606 20.314.606

Modernização da Gestão 
Pública

300.000 1.097.000 1.010.631 1.003.520 940.606

Relação Governo - 
Sociedade

3.200.000 2.400.000 278.026 277.926 277.926

Ações de Apoio 
Administrativo do Poder 
Executivo

13.761.000 13.761.000 8.527.061 8.486.157 8.464.720

Operação Especial 500.000 768.247 768.247 767.247 767.247

TOTAL 113.621.000 140.218.417 47.094.591 46.932.792 45.829.341

Fonte: FIPLAN Gerencial

A Tabela a seguir, apresenta o desempenho orçamentário e financeiro do período,
identificado por Elemento de Despesa:
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Tabela 03- Despesa por Elemento de Despesa                                                                                  (Em R$1,00)
Descrição Empenhado Liquidado Pago

Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 
ou do Militar

278,00 278,00 278,00

Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e 
do Militar

4.898,00 4.898,00 4.898,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.169.803,00 5.169.803,00 5.169.803,00

Obrigações Patronais 1.081.486,00 1.081.486,00 1.081.486,00

Diárias Civil 63.244,00 63.244,00 63.244,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 90.243,00 90.243,00 90.243,00

Despesa com Pessoal 6.409.952,00 6.409.952,00 6.409.952,00

Material de Consumo 301.732,00 292.243,00 292.243,00

Passagens e Despesas com Locomoção 47.793,00 45.593,00 44.593,00

Serviços de Consultoria 1.494.739,00 1.494.339,00 1.494.339,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 121.491,00 121.491,00 121.491,00

Locação de Mão-de-Obra 1.138.793,00 1.118.223,00 1.055.309,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.589.351,00 1.570.336,00 1.543.959,00

Contribuições 257.901,00 257.901,00 257.901,00

Auxílio-Alimentação 205.578,00 205.578,00 205.578,00

Auxílio -Transporte 143.957,00 143.957,00 143.957,00

Obras e Instalações 15.798.161,00 15.689.135,00 14.678.715,00

Equipamento e Material Permanente 3.386.613,00 3.386.613,00 3.386.613,00

Pensões Especiais 5.227,00 5.227,00 5.227,00

Despesas de Exercícios Anteriores 15.717.622,00 15.717.622,00 15.714.883,00

Indenizações e Restituições 383.698,00 382.698,00 382.698,00

Ressarcimento de Despesas de Pessoal 
Requisitado

91.983,00 91.883,00 91.883,00

Demais Despesas 40.684.639,00 40.522.839,00 39.419.389,00

TOTAL 47.094.591,00 46.932.792,00 45.829.341,00

Fonte: FIPLAN Gerencial

Da análise  das informações apresentadas  na  tabela  anterior,  verifica-se  que,  as
despesas  com pessoal totalizaram R$6.409.952,00, representando 13,61% do total
empenhado no exercício.

Considerando que a área de pessoal não integra o escopo deste trabalho, tendo em
vista  a  complexidade  e  a  quantidade  de  informações  a  serem  auditadas,
requerendo, inclusive procedimentos técnicos específicos, o universo considerado
por esta Auditoria passa a ser de R$40.684.639,00,
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5.4 Licitações, contratos e convênios

Da extração dos dados integrantes  do Demonstrativo  de Licitações,  Contratos  e
Convênios da SEINFRA, foi possível verificar que foram realizados, no período de
janeiro a agosto de  2014, 03 procedimentos licitatórios, conforme demonstrado no
quadro  a seguir:

            Quadro 01 – Processos Licitatórios

Modalidade Quantidade
Concorrência Nacional 01
Pregão Eletrônico 02

Total 03
           Fonte: Planilha da SEINFRA.
       

Foram  processadas,  ainda,  54  (cinquenta  e  quatro)  Dispensas  de  Licitação,
fundamentadas nos incisos  II  e  IV  do artigo 59,  da Lei  Estadual  nº  9.433/2005,
referentes a aquisições e serviços de menor valor,  totalizando R$77.921,83. Não
foram formalizados processos de Inexigibilidades.

No que se refere aos Contratos, ainda da extração das informações constantes da
Prestação de Contas, estavam vigentes, no exercício, 41 (quarenta e um)  termos
contratuais, sendo 06 (seis)  firmados no período de janeiro a agosto de 2014,  e 35
(trinta e cinco) contratações de exercícios anteriores. O desembolso no exercício foi
da ordem R$23.628.012,17.

Com relação a Convênios, observou-se vigente, 05 (cinco) Termo de Captação, cujo
repasse no exercício totalizou R$20.151.531,08. 

5.5 Inquéritos e sindicâncias

Conforme  demonstrativo  encaminhado  pela  SEINFRA  foi  instaurado  01(um)
Inquérito Administrativo no período auditado. 
                   
Quadro 02 – Inquéritos e Sindicâncias

Nº Processo Tipo Motivo Estágio Atual Resultado

PGE 2014409147 Sindicância
Infração

Administrativa Em andamento Em andamento
Fonte: Demonstrativo da SEINFRA

6   ÁREAS SELECIONADAS

6.1 Área Orçamentária e Financeira 

A partir  do  relatado  no  Item  5  –  Informações  Administrativas,  Orçamentárias  e
Financeiras, bem como das diretrizes trazidas por este Tribunal de Contas para a
elaboração da Programação Anual de Auditoria, relativas ao  período auditado de
2014, nos termos da Resolução nº 137/2013, foram identificadas as premissas, que,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA – CEP 41.475-002

8



1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

então, fundamentaram a seleção das áreas para exame.

Nesse sentido, cabe registrar que não foram selecionadas diárias, tendo em vista  a
imaterialidade e a irrelevância dos valores concedidos.

Dessa  forma,  a  partir  do  montante  de  despesas  aqui  considerado  (exclusive
despesas de pessoal), foi priorizado o exame da execução financeira de contratos,
além de eventuais situações específicas, conforme será detalhado a seguir:

Foi selecionado para exame o valor de R$17.515.137,99, representando 43,05% das
despesas realizadas no exercício exceto a área de pessoal, envolvendo os credores
a seguir indicados na execução dos contratos, no item específico deste Relatório,
relativos aos elementos de despesa:  92- Despesas de Exercícios Anteriores;  51-
Obras  e  Instalações;  39-  Outros  Serviços  de  Terceiros-  Pessoa  Jurídica;  37  –
Locação de Mão de Obra e 35-  Serviço de Consultoria e Elemento 93- indenização
(Anexo 01). 

6.2 Adiantamentos

No  período  inspecionado  a  SEINFRA concedeu  41 adiantamentos  no  valor  de
R$41.000,00,  foram  selecionados  para  exame  06 no  total  de  R$12.000,00,
representando  29,26%  do  total  comprovado,  para  os  quais  será  verificado  o
atendimento  ao  Art.  39  da  Instrução  Normativa  da  DICOP  de  nº  003/11,  que
determina que as Diretorias de Finanças ou unidades equivalentes devem proceder
ao exame e verificação da regularidade das respectivas comprovações.

Foram selecionadas para análise os seguintes adiantamentos:

Quadro 03 – Seleção de Adiantamento

Nº RA Responsável Data Concessão Valor Concedido

12.000,00

007-1 Ester Farias Silva 13/02/14 2.000,00

008-1 Ester Farias Silva 13/02/14 2.000,00

005-5 Fernanda Spector P Cardoso 13/02/14 2.000,00

025-1 Ademir Benício A de Oliveira 08/05/14 2.000,00

026-8 Fernanda Spector P Cardoso 06/05/14 2.000,00

004-7 Manuela B Pernet  Albuquerque 10/02/14 2.000,00
Fonte: Demonstrativo da SEINFRA

6.3 Licitações, Contratos e Convênios

Foram selecionadas para análise as seguintes licitações,  o que representou 100%
do total.
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Quadro 04 – Licitações Selecionadas  
Processo nº Modalidades nº Objeto Valor licitado

0900140002373 PE – 001/14 Manutenção Preventiva, Corretiva e de
Reparo de Veículos Automotores 130.000,00

0900130020268 CC-001/14
Instalação de Usinas Fotovoltaicas em

Salvador
49.125,00

0900140007855 PE-002/14
Amplificador, para Reforçar Sinal de Celular 399.999,99

TOTAL 579.124,99
Fonte: Demonstrativo da SEINFRA

Serão analisados os  Contratos  e  respectivos  aditivos,  decorrentes  das licitações
selecionadas, além dos Contratos identificados a seguir:

 Quadro 05 – Contratos analisados

CONTRATADO Nº CONTRATO Objeto

Lavrita Engenharia C.E.I. Ltda. 001/2014 aquisição de 02 carros corpo de bombeiros

SS Viver Tour Viagens Turismo Ltda. 002/2014
serviços de passagens aéreas  nacionais e 
internacionais

AF Engenharia Ltda. 04/2014 Projetos usinas fotovoltaicas

Mônaco Auto Center 03/2014 Serviços de manutenção de veículos
Fonte: Demonstrativo da SEINFRA  

6.4 Inquéritos e Sindicância

Será  parte de nossa análise o Processo  Administrativo PGE nº 2014409147

7 CONCLUSÃO

O planejamento  objetivou  documentar  e  justificar  as áreas  a  serem  auditadas,
levando-se  em consideração  a  capacidade  operacional  da  Gerência,  bem como
definir o objetivo, fontes de critério, escopo e recursos necessários para execução
dos trabalhos de auditoria.

Gerência 1D,  30 de outubro de 2014

Eva Tânia R. F. de Queiroz Silvana Gantois T. de Souza
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo

 
         Roberto Dantas de Almeida                      Vânia T. Maia Schindler 
         Analista de Controle Externo                           Gerente de Auditoria
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ANEXO 01
CREDOR:  COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Número do Pagamento Histórico do Pedido de Empenho Valor Bruto

2410100011400010151

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

52.115,32

2410100011400010127

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

82.491,62

2410100011400010143

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

56.878,50

2410100011400012766

Contrato  nº  002/2013  -  Construção  incluindo
fornecimento de materiais da linha de transmissão
da estação de são roque. empenho complementar
ao de n° 24101.0001.14.0000647-4.

2.883.425,96

2410100011400010097

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

123.648,78

2410100011400010232

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

206.377,69

2410100011400010313

Contrato  nº  003/2011  -  Obras  de  expansão  e
ampliação do sistema elétrico e serviços vinculados
a estas obras nas áreas rurais e urbanas. empenho
complementar ao de nº 24101.0001.14.0000256-8.

121.263,68

2410100011400001578
Contrato  nº  002/2000-pagamento  de  taxa  de
administração  e  amortização  do  contrato  luz  no
campo.empenho complementar ao de nº 0000133-2.

377.889,15

2410100011400002515
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

149.742,21

2410100011400003244
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

178.588,11
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Número do Pagamento Valor Bruto

2410100011400003252
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

99.215,62

2410100011400002736
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

107.764,12

2410100011400012936
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

72.704,17

2410100011400012960
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

160.950,25

2410100011400004232
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

201.800,46

2410100011400004240
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

234.407,81

2410100011400004259
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

219.325,41

2410100011400004267
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

224.959,52

2410100011400009404
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

415.199,60

2410100011400009412
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

636.423,02

2410100011400003317
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

91.327,97

2410100011400002671
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

69.658,63

2410100011400002681
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

53.175,22

2410100011400002698
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

47.643,10

2410100011400003643
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

98.784,98

2410100011400003661
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

29.420,48

2410100011400003767
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

81.960,09
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1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

Número do Pagamento Valor Bruto

2410100011400003872
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

63.046,50

2410100011400003996
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

35.482,23

2410100011400002507
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

83.928,31

2410100011400002655
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

50.682,90

2410100011400003376
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

12.687,52

2410100011400003384
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

14.426,56

2410100011400003392
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

24.884,20

2410100011400003406
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

55.774,27

2410100011400003414
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

11.026,92

2410100011400003449
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

19.848,45

2410100011400003686
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

43.295,99

2410100011400003759
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

38.021,87

2410100011400003694
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

66.136,03

2410100011400003082
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

65.957,58

2410100011400003120
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

118.723,64

2410100011400003902
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

92.462,43

2410100011400003945
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

38.032,10
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1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

Número do Pagamento Valor Bruto

2410100011400003961
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

21.128,95

2410100011400004038
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

93.620,41

2410100011400003155
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

62.734,06

2410100011400003163
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

61.415,45

2410100011400003201
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

67.726,00

2410100011400002231
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

92.152,74

2410100011400002264
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

55.127,91

2410100011400002272
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

65.566,50

2410100011400002280
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

36.425,83

2410100011400002299
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

127.450,13

2410100011400002329
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

328.166,67

2410100011400002337
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

182.314,82

2410100011400002493
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

49.299,65

2410100011400002582
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

100.116,23

2410100011400009439
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

25.873,36

2410100011400002523
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

32.558,96

2410100011400009722
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

75.620,59
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1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

Número do Pagamento Valor Bruto

2410100011400009579
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

104.670,17

2410100011400009587
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

67.853,01

2410100011400009595
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

60.123,99

2410100011400009420
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

176.100,06

2410100011400009447
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

228.847,46

2410100011400003856
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

123.495,66

2410100011400004003
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

79.152,27

2410100011400002213
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

283.672,30

2410100011400002302
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

84.808,82

2410100011400002310
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

97.788,33

2410100011400002450
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

79.534,07

2410100011400009528
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

85.132,10

2410100011400009463
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

43.257,41

2410100011400004011
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

22.077,15

2410100011400009455
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

100.563,26

2410100011400004224
Contrato  nº  003/2011-  Execução  de  obras  de
expansão e ampliação do sistema elétrico e serviços
vinculados a estas obras, nas áreas rurais e urbanas

62.890,91

12.397.193,36
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1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

CREDOR: LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQUIP. IND. LTDA
Número do Pagamento Histórico do Pedido de Empenho Valor Bruto

2410100011400006758
Contrato nº 001/2014 -  Aquisição de carros contra incêndio
de aeródromos. empenho substitui empenho manual nº 008
de 27/02/2014.

79.492,50

2410100011400006766
Contrato nº 001/2014 -  Aquisição de carros contra incêndio
de aeródromos. empenho substitui empenho manual nº 008
de 27/02/2014

79.492,50

2410100011400006774
Contrato nº 001/2014 -  Aquisição de carros contra incêndio
de aeródromos. empenho substitui empenho manual nº 008
de 27/02/2014

1.510.357,50

2410100011400006782
Contrato nº 001/2014 -  Aquisição de carros contra incêndio
de aeródromos. empenho substitui empenho manual nº 008
de 27/02/2014

1.510.357,50

3.179.700,00

CREDOR:  VETEC ENGENHARIA LTDA
Número do Pagamento Histórico do Pedido de Empenho Valor Bruto

2410100011400005395
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

220.660,21

2410100011400009773
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

66.198,06

2410100011400009749
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

66.198,06

2410100011400009748
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

220.660,21

2410100011400001675
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

0,00

2410100011400001683
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

0,00

2410100011400003031
Contrato  nº  019/2013  -  Prestação  de  serviços  técnicos
especializados para elaboração do plano aeroviário do Estado
da Bahia. empenho complementar ao de nº 0000306-8.

0,00

573.716,54
             

CREDOR:TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA
Número do Pagamento Histórico do Pedido de Empenho Valor Bruto

2410100011400010623

Fornecimento  e  instalação  de  materiais  e  equipamentos
necessários  á  ampliação  da  capacidade  de  terminais  do
Sistema  de  Comunicação  do  CAB,  conforme  RM nº
1963/2013 e PE010/2013.

76.512,92

2410100011400010641

Fornecimento  e  instalação  de  materiais  e  equipamentos
necessários  á  ampliação  da  capacidade  de  terminais  do
Sistema  de  Comunicação  do  CAB,  conforme  RM nº
1963/2013 e PE010/2013.

30.181,85
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1ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência (s) 1D

2410100011400010658

Fornecimento  e  instalação  de  materiais  e  equipamentos
necessários  á  ampliação  da  capacidade  de  terminais  do
Sistema  de  Comunicação  do  CAB,  conforme  RM nº
1963/2013 e PE010/2013.

145.311,82

2410100011400010674

Fornecimento  e  instalação  de  materiais  e  equipamentos
necessários  á  ampliação  da  capacidade  de  terminais  do
Sistema  de  Comunicação  do  CAB,  conforme  RM nº
1963/2013 e PE010/2013

82.260,00

2410100011400010631

Fornecimento  e  instalação  de  materiais  e  equipamentos
necessários  á  ampliação  da  capacidade  de  terminais  do
Sistema  de  Comunicação  do  CAB,  conforme  RM nº
1963/2013 e PE010/2013

175.837,31

510.103,90

CREDOR:CONSÓRCIO CMMAP SETEPLA

Processo do Pagamento Histórico do Empenho
Pagamento 
Liquidado

00003612

Contrato  nº  018/2013  -  Prestação  de  serviço  de  realização  da
pesquisa  de  origem  e  destino  domiciliar,  pesquisa  de  linha  de
contorno,  linha  de  travessia,  desenvolvimento  dos  modelos  de
transporte para região metropolitana de Feira de Santana, Empenho
Complementar ao de nº 24101.0001.14.0000425-0.

427.212,10

00003094

Contrato  nº  018/2013  -  Prestação  de  serviço  de  realização  da
pesquisa  de  origem  e  destino  domiciliar,  pesquisa  de  linha  de
contorno,  linha  de  travessia,  desenvolvimento  dos  modelos  de
transporte para região metropolitana de Feira de Santana, Empenho
Complementar ao de nº 24101.0001.14.0000425-0.

213.606,05

00006077

Contrato  nº  018/2013  -  Prestação  de  serviço  de  realização  da
pesquisa  de  origem  e  destino  domiciliar,  pesquisa  de  linha  de
contorno,  linha  de  travessia,  desenvolvimento  dos  modelos  de
transporte para região metropolitana de Feira de Santana, Empenho
Complementar ao de nº 24101.0001.14.0000425-0.

213.606,04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA – CEP 41.475-002

17


	1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO
	2 INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO
	3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO
	4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO
	5 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS
	5.1 Estrutura administrativa
	5.2 Controle Interno
	5.3 Execução Orçamentária e Financeira da Despesa
	5.4 Licitações, contratos e convênios
	5.5 Inquéritos e sindicâncias

	6 ÁREAS SELECIONADAS
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