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ATO Nº 211, DE 30 DE JUNHO DE 2014

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  RESOLVE,  constituir  comissão  para
especificar  requisitos  funcionais,  validar  a  documentação  técnica,  testar  e
homologar o sistema de instrução dos processos relativos a atos de pessoal no
âmbito  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  tendo  como  Presidente  a  servidora
RAQUEL LEDA CORDEIRO CAPISTRANO, Coordenadora de Controle Externo, e
como membros:  FERNANDA COSTA TEIXEIRA,  Coordenadora de Gabinete de
Conselheiro,  IORNILSON GUIMARAES SOARES,  Analista  de Controle Externo,
MÁRIO SÉRGIO AFONSO OLIVEIRA, Analista de Controle Externo e EDMILSON
SANTOS GALIZA, representante do CEDASC.

INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO
Conselheiro Presidente

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISOS DE LICITAÇÕES

CEDASC

AVISO DE LICITAÇÃO

O Diretor Geral do CEDASC, torna público a realização, nos dias e horários abaixo

indicados, em sua sede situada à Av. 4 nº 495, Edf. Cons. Joaquim Batista Neves

(TCE),  1º  andar,  CAB,  Salvador,  Bahia,  CEP  41.745-002,  das  seguintes

LICITAÇÕES, para os objetos descritos a seguir, regidos pelas Leis Estaduais nº

9.433/05 e 11.619/09, Leis Federais nº 10.520/01 e 8.666/93, consoante os tipos de

licitação, as cláusulas e condições dos respectivos Editais e seus anexos, os quais

encontrar-se-ão  à  disposição  dos  interessados  no  endereço  acima  e,

gratuitamente,  na  área  de  "Licitações"  do  endereço  eletrônico

http://www.cedasc.ba.gov.br,  a  partir  do  dia  03/07/2014,  até  as  18h00.  Dia

15/07/2014 – 14h45: PP Nº 13/14 – Registro de Preços visando a contratação de

serviços  de  Business  Intelligence  no  software  IBM  Cognos,  envolvendo

customização  e  integração,  migração,  atualização  e  testes,  treinamento,

implementação de um projeto piloto e, eventualmente, os serviços de instalação e o

serviço  técnico  de  administração  da  solução,  análise  e  desenvolvimento.   Em

30/06/2014. Edmilson Santos Galiza – Diretor Geral. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CEDASC

Contrato  nº  09/14,  celebrado  em  30/06/2014,  entre  o  CEDASC  e  a  Decision

Serviços de Tecnologia Ltda., tendo como objeto a renovação da licença de uso do

software Veeam Backup and Replication Enterprise, com vigência, a partir do dia

12/07/2014, por um período de 36 meses, no valor global de R$45.590,00, com

pagamento após a execução do objeto, com base no Pregão Presencial nº12/14.

Dotação: Projeto 4046, Elemento 449039, fonte 100.

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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