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médios estimados dos Pregões de nºs 24 e 25/2015, sem qualquer documentação
comprobatória que justificasse tal índice” (Item 5.2.1.3); 1.2) em harmonia com o
MPC, recomendações ao atual gestor da DG para que: 1.2.a) envide esforços para
documentar, por todos os meios lícitos possíveis, as pesquisas para formação dos
preços  referenciais  dos processos de contratação  direta  e  indireta,  de modo a
fornecer elementos confiáveis que permitam avaliar a adequação das propostas
aos valores praticados no mercado; 1.2.b) fundamente a fixação dos quantitativos
dos produtos objetos de licitação, a partir da previsão de gastos, tendo como base
o planejamento governamental e as experiências passadas; 1.3) ainda acolhendo
sugestões do Parquet, determinações: 1.3.a) para que se efetue a juntada de cópia
do relatório de auditoria do presente processo às contas da Secretária da Fazenda
(SEFAZ),  relativas  ao  exercício  de  2015;  1.3.b)  para  que  proceda  ao
encaminhamento  de  cópia  dos  autos  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  e  ao
Ministério Público Estadual, tendo em vista o achado auditorial abordado no item
5.2.1.1 do Relatório de Auditoria e a possível infração ao art. 125 da Lei Estadual nº
9.433/2005;  2)  dar  quitação dos responsáveis  pelos adiantamentos concedidos,
comprovados no exercício  sob análise e  considerados regulares pela instrução.
ACÓRDÃO 035/2018.- 

PROCESSO:  TCE/003936/2017  -  RELATOR:  SUBST.  DE  CONS.  AUDITOR
JOSUÉ LIMA DE FRANÇA - REVISOR: CONS. INALDO ARAÚJO - NATUREZA:
RECURSO -  RECORRENTE:  SEVERIANO ALVES DE SOUZA -  RECORRIDA:
RESOLUÇÃO Nº 020/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TCE/BA - Acordaram os
Exmos.  Srs.  Conselheiros,  à  unanimidade,  pelo  não  conhecimento  do  pleito,
mantendo  incólume  a  Resolução  nº  020/2017  do  Tribunal  Pleno  do  TCE/BA.
ACÓRDÃO 036/2018.-

SEGUNDA CÂMARA

RESUMO DE DECISÕES

RESUMO DE DECISÕES DE PROCESSOS JULGADOS E CONFERIDOS NAS
SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA,
POR NÚMERO DA SESSÃO, DATA DA SESSÃO E DATA DA CONFERÊNCIA.

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA: 07.03.2018/07.03.2018 

PROCESSO:    TCE/005265/2008  (TCE/009605/2015)     -    Relator:  Exmo.  Sr.
Conselheiro  PEDRO  LINO: -  CONTRATOS,  CONVÊNIOS  E  PARCERIAS:
DERBA/SERVIÇO  NACIONAL  DE  APRENDIZAGEM  INDUSTRIAL  -  SENAI,
arquivar sem baixa de responsabilidade, considerando que já houve julgamento
da prestação de contas do DERBA relativa ao exercício de 2008 e, também, pela
impossibilidade da análise formal do Termo de Contrato em comento, na forma do
art. 154 do Regimento Interno dessa Corte de Contas  (Res.018/2018).

ATOS ADMINISTRATIVOS

PRESIDÊNCIA

ATO Nº 065, DE 19 DE MARÇO DE 2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  RESOLVE nomear  FRANCISCO SZABO
CORREIA GUERREIRO para  o Cargo em Comissão de Assessor  do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, símbolo TCE-04, deste
Tribunal.

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente

ATO Nº 066, DE 19 DE MARÇO DE 2018 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, em especial o art. 16 da Resolução n.º 045
de 28 de agosto de 2001;

CONSIDERANDO que a relotação deve atender, primacialmente, às necessidades
do  serviço,  sem prejuízo  do  autodesenvolvimento  e  da alavancagem de novas
competências dos servidores;

CONSIDERANDO a  exigência  de  estabelecer  uma  rotina  para  o  controle
sistemático da movimentação de pessoal  entre  os órgãos da estrutura  técnico-
administrativa básica do TCE-BA, com foco na melhoria da qualidade na prestação
do serviço,  incremento do desempenho e da superação  de eventual  lacuna ou
limitação de talento;

CONSIDERANDO ser aspecto essencial à adequada implementação da gestão de
recursos humanos o estabelecimento de instância central encarregada de definir a
relotação dos servidores, promovendo o equacionamento das demandas existentes
à  vista  do  estágio  de  cumprimento  das  metas  nas  unidades  envolvidas,  da
formação,  atitudes,  habilidades e  potencial  do servidor  e  da  complexidade das
demandas que lhe serão exigidas no novo setor;

RESOLVE delegar à Coordenação de Recursos Humanos (CRH) competência para
promover  a  autorização  final  para  a  mudança  de lotação  dos servidores,
observando,  para  os  ocupantes  do  Grupo  de  Atividades  Controladoras,  a
destinação  prioritária  às  Coordenadorias  de  Controle  Externo,  ressalvados  os
casos  excepcionais  devidamente  motivados,  devendo  o  Centro  de  Estudos  e
Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC) promover de imediato
as  alterações  necessárias  para  a  inclusão  dessas  rotinas  nos  sistemas
informatizados deste Tribunal de Contas.

GILDÁSIO PENEDO FILHO 
Conselheiro-Presidente 

ATO Nº 067, DE 19 DE MARÇO DE 2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, e, em cumprimento ao disposto no Art. 7º da
Resolução  n.º  145/2017,  RESOLVE incluir  como  membro  da  Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão, instituída pelo Ato n.º 67, de 10/05/2017,
o servidor CILMO XAVIER CEDRO FILHO.

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS Nº 05/2015

Processo: TCE/000821/2018.

Fundamentação Legal: Art. 140, Inciso II, da Lei Estadual - BA n.º 9.433/05. 

Parecer Jurídico: 000121/2018. 

Partes: Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Bahia,  CNPJ:  14.674.303/0001-02,

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, CNPJ n° 32.634.420/0001-

16, e a empresa ThyssenKrupp Elevadores S.A, CNPJ n° 90.347.840/0010-09.

Objeto Contratual: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e

Assistência  Técnica,  com  Fornecimento  de  Peças,  Acessórios,  Óleos  e

Lubrificantes  de  03  (três)  Elevadores  de  marca  Thyssen  Sur,  da  linha

Frequencedyne,  tipo  Comercial,  instalados  nas  sedes  do  TCE-BA e  TCM-BA,

situadas  à  4a Avenida,  n°  495,  Plataforma  V,  Centro  Administrativo  da  Bahia,

Salvador-BA.

Objeto Aditivo: Prorrogar o Prazo de Vigência do Contrato original por mais 12

(doze) meses, a começar em 23/03/18 e a terminar em 22/03/19.

Valor Global Anual: R$  19.461,48 (Dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um

reais, quarenta e oito centavos). Valor Mensal: R$ 1.621,79 (Hum mil, seiscentos e

vinte e um reais, setenta e nove centavos).  As Despesas serão rateadas entre o

Tribunal de Contas do Estado da Bahia-TCE e o Tribunal de Contas dos Municípios

do Estado da Bahia-TCM no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada

Órgão, conforme previsto no item 3.1.1 da Cláusula Terceira do Contrato.

Data de Assinatura: 19/03/2018.

Dotação Orçamentária: 01.122.500.2000; Elemento de Despesa: 33.90.39.

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.  
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