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pelo Órgão de Origem (Ref.2034401-16) e ratificados pela 6ªCCE (Ref.2056353-1),
a partir de 07/05/2018, em R$6.465,20 (seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais, e vinte centavos), a seguir discriminados:

Vencimento...........…............................………………............………....….R$4.545,31
Abono Permanente…….…………….................……………..............…….R$98,91
Vantagem Pessoal (Gratificação Especial de Eficiência)...…................…R$1.139,18
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço – 15%....……….......……....R$681,80
Total...................…............................................................………..……....R$6.465,20
(seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, e vinte centavos)

As melhorias posteriores à data das inativações deverão ser incorporadas aos 
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal.

Salvador, 02 de agosto de 2018

Maria do Carmo Galvão do Amaral
Conselheiro Relator Substituto

Tomei conhecimento

Marcel Siqueira Santos
Representante do Ministério Público de Contas

Processo nº: TCE/005508/2011
Natureza: Aposentadoria
Origem: Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Relator: Cons. Marcus Presídio

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº: 000916/2018

EMENTA: Aposentadoria  por  Invalidez  Qualificada  com  proventos  integrais.
Apreciação do Ato Aposentador, conforme a Lei.

Vistos, etc.

Considerando  o  disposto  na  Resolução  n.º  043,  de  18/04/2017,  que  alterou  o
Regimento Interno deste TCE, após apreciação para fins de registro, reconheço a
legalidade a Portaria nº1120 de 02/05/2011, publicada no D.O.E de 03/05/2011,
retificada com a publicação no D.O.E de 02/04/2013,  retiratificada pela  Portaria
nº010  de  02/01/2018,  publicada  no  D.O.E  de  03/01/2018,  que  aposentou  a
servidora  Girlene Maria da Silva, cadastro nº 74.003.424-0, Professora Auxiliar,
classe  1,  nível  B,  180h  mensais,  do  quadro  de  pessoal  da  Universidade  do
Estado da Bahia - UNEB, com laudo médico emitido em 09/08/2007, devendo os
efeitos do presente ato iniciarem na data de sua publicação.

Quanto aos proventos de inatividade, resolve, também à unanimidade, acolher a
composição dos proventos fixada pelo Órgão de Origem como se segue:

Parte/Responsável Órgão Cadastro Ato Data
Aposentadoria

Data
Publicação

Girlene Maria da Silva UNEB 740034240 1120 03/05/2011 03/05/2011

As  melhorias  posteriores  à  data  da  inatividade  deverão  ser  incorporadas  aos
proventos, independentemente de nova decisão deste Tribunal.

Em 30 de julho de 2018

Substituto de Conselheiro Sérgio Spector
Relator

Tomei conhecimento

Antônio Tarciso Souza de Carvalho
Representante do Ministério Público de Contas

Processo nº: TCE/005379/2018
Natureza: Aposentadoria
Origem: SUPREV
Relator: Consa. Carolina Costa

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº: 000927/2018

EMENTA: Aposentadoria  voluntária  com  proventos  integrais.  Portarias
concessórias de aposentadoria. Apreciação dos Atos Aposentadores conforme a
Lei.

Vistos, etc.

Considerando  o  disposto  na  Resolução  n.º  043,  de  18/04/2017,  que  alterou  o
Regimento Interno deste TCE, após apreciação para fins de registro, reconheço a
legalidade das Portarias concessórias de aposentadoria, a seguir relacionadas, do
quadro de pessoal da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a partir da data
de publicação dos atos originais:

Parte/Responsável Órgão Cadastro Ato Data
Aposentadoria

Data
Publicação

Tania Lima Santos Silva SESAB 193192774 1061 17/05/2018 17/05/2018

Ana  Lucia  Maia
Nascimento

SESAB 193293952 1173 22/05/2018 22/05/2018

Maria Ana Santos Correia SESAB 193311506 1175 22/05/2018 22/05/2018

Vera Lucia Mota Brito SESAB 193176697 1259 29/05/2018 29/05/2018

Jorge Anjos Flores SESAB 193065943 1387 09/06/2018 09/06/2018

Antonia Coutinho da Cruz SESAB 192561734 1387 09/06/2018 09/06/2018

Ivanete Matos da Silva SESAB 193281989 1387 09/06/2018 09/06/2018

Mirian Teixeira Paiva SESAB 192264219 1387 09/06/2018 09/06/2018

Norma  Maria  Conceicao
Nascimento

SESAB 192305447 1394 12/06/2018 12/06/2018

Maria  Telma  Matos
Nascimento

SESAB 193138704 1394 12/06/2018 12/06/2018

Juvenal Bispo Goncalves SESAB 193065464 1394 12/06/2018 12/06/2018

Dinalva dos Santos SESAB 193153144 1394 12/06/2018 12/06/2018

Jose Antonio Torres Santa
Cruz

SESAB 193163474 1394 12/06/2018 12/06/2018

Lindaura de Jesus SESAB 192272547 1395 12/06/2018 12/06/2018

Ana  Rosa Damascena  de
Novaes

SESAB 192267102 1395 12/06/2018 12/06/2018

As melhorias  posteriores  à  data  das  inativações  deverão  ser  incorporadas aos
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal.

Em 02 de agosto de 2018

Consa. Carolina Costa
Relator

Tomei conhecimento

Antônio Tarciso Souza de Carvalho
Representante do Ministério Público de Contas

ATOS ADMINISTRATIVOS

PRESIDÊNCIA

ATO Nº 162, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,  RESOLVE exonerar, a pedido, MARCELO
JOSÉ SILVA GUEDES, do Cargo de Gerente de Projetos e Modernização, símbolo
TCE-04, deste Tribunal.

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente

ATO Nº 163, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe  sobre  a  observância  da  ordem  cronológica  de
pagamento  das  obrigações  relativas  ao  fornecimento  de
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços,
no  âmbito  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Bahia
(TCE/BA).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso
das suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO que o art.  5º da Lei Federal nº 8.666/1993 e o art. 6º da Lei
Estadual  nº  9.433/2005  estabelecem  que  cada  unidade  da  Administração,  no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização
de obras e prestação de serviços, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;

CONSIDERANDO que o §1º do art. 6º da Lei Estadual nº 9.433/2005 dispõe que
cada Poder fará publicar nos respectivos sites oficiais, na Internet,  a relação de
todas as faturas emitidas por seus contratados, indicando as datas de entrada nos
órgãos e dos respectivos vencimentos e pagamentos;

CONSIDERANDO que  a  garantia  de  pontualidade  e  tratamento  isonômico  na
satisfação  das  obrigações  pecuniárias  da  Administração  Pública  perante  os
credores,  mediante  pagamento  em  ordem  cronológica,  diminui  riscos  das
transações com o mercado e fomenta a competitividade das licitações;
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  estabelecer  e  uniformizar  critérios  para
liquidação  de  despesas  e  pagamento  de  obrigações,  com  vistas  a  garantir  a
observância  de  normas  correlatas  à  execução  orçamentária  e  ao  tratamento
isonômico dos credores;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art.1º O presente Ato institui procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades
para a adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos
firmados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em cumprimento
ao artigo 6º da Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005.

Art.2º O Tribunal de Contas do Estado da Bahia manterá listas consolidadas de
credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e ordenadas pela ordem
cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.

§  1º  Entende-se  por  fonte  diferenciada  de  recursos  a  classificação  da  receita
segundo a destinação legal dos recursos arrecadados.

§ 2º Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade
ou à despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada convênio,
contrato  de  empréstimo  ou  financiamento,  fundo  especial  ou  outra  origem
específica de recursos, cuja obtenção exija vinculação.

Art.3º Considera-se como início da exigibilidade de um determinado crédito, para
fins de inclusão na respectiva lista classificatória de pagamentos, a data em que
forem  recebidas  pela  Administração  as  notas  fiscais,  faturas  ou  documentos
equivalentes de cobrança e demais documentos e obrigações exigidas no contrato
ou, nos casos em que forem identificadas pendências após o recebimento inicial, a
data  em  que  as  pendências  forem  completamente  sanadas  e  recebidas  pela
Administração,  desde  que  apresentadas  após  a  prestação  do  serviço  ou
fornecimento do produto.

Parágrafo Único. A nota fiscal deverá vir acompanhada, se for o caso, de todos os
documentos comprobatórios exigidos no edital e/ou no contrato, sem os quais não
será possível considerar o crédito exigível para inclusão na lista classificatória de
pagamentos.

Art.4º  Os  pagamentos  de  contratos  de  baixo  valor  serão  ordenados
separadamente, em lista classificatória especial de pequenos credores.

Parágrafo único. Consideram-se de baixo valor os contratos cujo valor total seja
igual ou inferior ao definido no inciso II do art. 59 da Lei 9.433 de 31 de maio de
2005.

Art.5º As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança deverão
ser  recebidos pelo  setor  identificado no contrato/pedido,  que ficará  responsável
pelo lançamento imediato dos documentos no sistema corporativo do TCE/BA e
consequente inclusão do credor na lista classificatória de pagamentos.

§ 1º Os contratos firmados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a contar da
data da publicação desta norma, deverão conter disposição específica sobre o local
de  entrega  dos  documentos  de  cobrança  e  demais  documentos  exigidos  no
contrato, para fins de inclusão nas listas classificatórias.

§  2º  Os  contratos  em  execução  deverão  ser  adequados  à  nova  sistemática,
mediante  encaminhamento  das  notas  fiscais,  faturas  e  demais  documentos
referentes  à  contratação  para  o  gestor  do  contrato,  com  vistas  à  criação  e
ordenação em listas classificatórias de credores.

CAPÍTULO II
DOS PRAZOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Art.6º Respeitada a ordem de classificação dos créditos com base na data das
exigibilidades, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia observará o prazo máximo
de  8  (oito)  dias  úteis  para  proceder  ao  recebimento  definitivo,  liquidação  e
pagamento da obrigação, contados da data da exigibilidade de cada crédito.

§ 1º O gestor do contrato, com a supervisão da Comissão Gestora, adotará as
providências  necessárias  para  verificar  os  produtos  entregues  ou  confirmar  os
serviços  prestados,  emitindo  o  recebimento  definitivo  no  período  estipulado  no
instrumento contratual,  que  não  poderá ultrapassar  o  prazo  de 3  (três)  dias,  a
contar da data de exigibilidade do crédito.

§ 2º Caso seja identificada qualquer inadequação dos produtos entregues ou dos
serviços  prestados,  o  credor  será  imediatamente  notificado  para  sanar  a
irregularidade e o respectivo pagamento será suspenso da lista classificatória.

§  3º  O edital  e/ou  o  contrato  determinarão  as  condições  do  adimplemento  da
prestação,  podendo  estabelecer  eventos  especiais  sem  os  quais  não  serão
consideradas perfeitamente adimplidas as obrigações, tais como a expedição de
alvarás previstos em leis ou regulamentos.

Art.7º Não serão pagos créditos, mesmo que já liquidados, enquanto houver outro
mais bem classificado, custeado pela mesma fonte de recursos, ainda que seja
originário de exercício encerrado.

§ 1º  No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação
integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o
saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

§ 2º Havendo créditos liquidados e não pagos em virtude de mora exclusiva da
Administração na certificação  de  obrigação mais  bem classificada,  o  gestor  do
contrato  e  a  respectiva  comissão  adotarão  as  providências  necessárias  à
regularização do fluxo de pagamentos.

CAPÍTULO III
DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA

CLASSIFICATÓRIA

Art.8º Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da
obrigação,  ou  quando  o  contratado  for  notificado  para  sanar  as  ocorrências
relativas à execução do contrato  ou à documentação apresentada,  a respectiva
exigibilidade perante o Tribunal de Contas do Estado da Bahia será tornada sem
efeito, com a consequente suspensão da lista classificatória de pagamentos.

Parágrafo único. O crédito com a exigibilidade suspensa será reposicionado na lista
classificatória a partir da data que venha a corrigir a situação que tenha dado causa
à sua suspensão, momento em que será definida a nova data de exigibilidade do
crédito, com o reinício da contagem dos prazos de aceite definitivo, liquidação e
pagamento oponíveis ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Art.9º É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis
ser utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se
houver  indisponibilidade financeira,  a  qual  determinará  a  permanência  do saldo
remanescente na mesma ordem de classificação.

CAPÍTULO IV
DA JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

Art.10 É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem
cronológica  de  exigibilidade,  exceto  quando  comprovado  prejuízo  ao  interesse
público ou em situações extraordinárias, tais como:

I  -   para  evitar  fundada  ameaça  de  interrupção  dos  serviços  essenciais  da
Instituição ou para restaurá-los;

II -  para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado da
Bahia que determine a suspensão de pagamentos; e

III -  para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de
irregularidade  grave  da  liquidação  da  despesa  que  resulte  em fundada  dúvida
quanto  à  certeza  e  liquidez  da  obrigação,  caso  em  que  a  apuração  não
ultrapassará o prazo máximo de quinze dias, prorrogáveis motivadamente.

Art.11 O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido da
publicação, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,
de justificativa elaborada pelo Presidente do Tribunal.

CAPÍTULO V
DA PUBLICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS

Art.12 As listas de credores serão divulgadas em tempo real no Sítio do Tribunal de
Contas  do  Estado  da  Bahia  na  Internet,  contendo  no  mínimo  as  seguintes
informações:

I -  identificação da fonte de recurso;

II -  CPF ou CNPJ do credor;

III -  nome ou razão social do credor;

IV -  número do contrato ou nota de empenho ao qual se refere o pagamento;

V -  valor do crédito;

VI -  data da exigibilidade do crédito;

VII -  data do pagamento efetuado;

VIII -  informação da suspensão temporária do pagamento da lista de exigibilidades,
quando houver;

IX -  justificativa para quebra da ordem de pagamento, quando houver.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Art.13 Não se sujeitarão ao disposto neste Ato os pagamentos decorrentes de:

I -  suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime
de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II  -   remuneração e outras verbas devidas a  agentes públicos,  inclusive as de
natureza indenizatória;

III -  concessionárias públicas de energia elétrica, correios, água e esgoto, telefonia
fixa e móvel;

IV -  obrigações tributárias;

V -  outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 9.433/2005.

Art.14 Os contratos de cessão de mão de obra, de serviços essenciais do Tribunal
de  Contas  do  Estado  da  Bahia,  serão  incluídos  em  lista  própria  de  credores,
classificados  pelos  respectivos  prazos  de  vencimento,  sem  necessidade  da
justificativa prevista no artigo 11 deste Ato.

Art.15 Constatada a ocorrência de favorecimento ou de preterição injustificada de
credor  no  estabelecimento  da ordem de classificação,  os  responsáveis  estarão
sujeitos às sanções previstas em lei.

Art.16 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia.

Art.17 Este Ato entra em vigor em 60 (sessenta dias) a contar da sua publicação.

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

Processo nº TCE/005523/2018 – Interessado: PAULO MARTINS DOS SANTOS
Assunto: Gozo de Licença-prêmio – 06/08/2018 a 20/08/2018 - DEFERIDO

Processo  nº  TCE/005502/2018  –  Interessado: MARCELO  ADRIANO  FARIAS
LOUREIRO DE SOUZA
Assunto: Gozo de Licença-prêmio – 06/08/2018 a 16/08/2018 - DEFERIDO

Processo nº TCE/005616/2018 – Interessada: LENISE DANTAS RICCIO
Assunto: Gozo de Licença-prêmio – 13/08/2018 a 22/08/2018 - DEFERIDO

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISOS DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

O  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA BAHIA  torna  público  que  será

realizado o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E  CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO

EDIFÍCIO-SEDE  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA  BAHIA  E

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES  CONTIDAS  NESTE  EDITAL  E  SEUS  ANEXOS. Início  de

acolhimento das propostas: 09/08/2018 às 09h00min. Limite do Acolhimento: até

dia 22/08/2018 às 09h00min. Abertura das propostas: dia 22/08/2018 às 09h00min.

Início da disputa dos lances: 22/08/2018 às 09h30min (será considerado sempre o

horário de Brasília). O processamento de todas as etapas do Pregão será realizada

no site www.licitacoes-e.com.br e o Edital completo estará disponível a partir do dia

09/08/2018, no site http://www.tce.ba.gov.br, na área "Licitações” e no site do Banco

do Brasil  –  www.licitacoes-e.com.br. Informações com a Comissão de Licitação,

pelo telefone (71) 3115-4615. Salvador/BA, 06 de Agosto de 2018. Carlos Magno

Rehem Dantas – Pregoeiro Oficial.

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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