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3 Área de Aplicação

I - Média máxima de 200kb por página;

Esta PA deve ser utilizada nos sistemas corporativos do TCE/BA para
acesso aos seus processos eletrônicos nos quais a assinatura digital
agrega segurança, autenticidade e integridade aos atos registrados
pelos entes envolvidos, conforme normativo específico desta instituição.

II - Máximo de 5 MB por arquivo;
III - Máximo de 50MB para o conjunto total de arquivos.
Art. 3.º Os casos omissos neste Ato serão resolvidos pela Presidência do TCE/BA.

Uma vez que não são utilizados carimbos do tempo, a validação
posterior das assinaturas será realizada com base nas referências
temporais registradas no conteúdo das assinaturas no momento da
realização das mesmas, conforme estabelecido em normativo
específico desta instituição.

Art. 4.º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO
Conselheiro-presidente

Segundo esta PA, múltiplas assinaturas serão geradas e armazenadas
separadamente.
RESUMO DE PUBLICAÇÃO
4 Política de Validação de Assinatura
4.1 Período para Assinatura
O período para assinatura utilizando esta PA inicia-se na data da
publicação da Resolução do TCE/BA n.º 124/2015 e encerrar-se-á em
21/06/2035.
4.2 Regras Comuns

Processo nº TCE/008425/2015 – Interessada: MARIA LETÍCIA LEITE
CERQUEIRA FONSECA
Assunto: Suspensão da Licença para acompanhamento de pessoa da família em
tratamento médico - DEFERIDO
Processo nº TCE/008419/2015 – Interessada: DELZA MARIA RAMOS LEAHY
COHIM RIBEIRO
Assunto: Indenização de Férias Proporcionais - DEFERIDO

4.2.1 Dados Internos ou Externos à Assinatura
O conteúdo assinado será externo à assinatura.
4.2.2 Atributos Assinados
Os atributos assinados obrigatoriamente são:
•
•
•
•
•

id-contentType;
id-messageDigest;
id-aa-signingCertificateV2;
id-aa-ets-sigPolicyId;
id-signingTime.

Processo nº TCE/008256/2015 – Interessado: JOSÉ LAZARO XAVIER TORRES
Assunto: Indenização de Férias Proporcionais - DEFERIDO
Processo nº TCE/008400/2015 – Interessada: NELY GONÇALVES DOS ANJO0S
DO NASCIMENTO
Assunto: Indenização de Licença-prêmio não gozada – DEFERIDO

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES

4.2.3 Condições de Confiabilidade dos Signatários
As seguintes condições e requisitos serão verificados em relação aos
signatários:
•
•
•
•

O certificado do assinante deverá ter como ponto de confiança os
certificados raiz do TCE/BA disponíveis em seu portal;
Os assinantes devem estar devidamente registrados nos sistemas
corporativos do TCE/BA;
Os certificados utilizados devem estar registrados e ativos nos
sistemas corporativos do TCE/BA;
A lista de revogação de certificados será obtida por meio dos
sistemas corporativos do TCE/BA.

4.2.4 Conjunto de Restrições de Algoritmos
Os processos para criação e verificação de assinaturas, segundo esta
PA,
devem
utilizar
o
algoritmo
sha256WithRSAEncryption
(1.2.840.113549.1.1.11).
4.2.5 Tamanho Mínimo de Chave
O tamanho mínimo de chaves para a criação de assinaturas, segundo
esta PA, é de 2048 bits.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DIRAD
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: TCE/007993/2015.
PREGÃO PRESENCIAL: 40/2015.
OBJETO: Fornecimento com instalação completa (tubulações frigorígenas de
interligação com tubulação de cobre, cabo elétrico PP e isolamento térmico, carga
de gás e suportes) de 09 aparelhos de ar-condicionado tipo CASSETE INVERTER
(01 de 48.000btu's; 04 de 36.000btu's; 03 de 24.000btu's;01 de 18.000btu's). Os
serviços incluem: desinstalação do sistema existente (self 10tr's) com descarte das
redes de dutos; desmontagem e montagem de trechos do forro de gesso
acartunado (forro pacote) existente; confecção de drenos com isolamento térmico e
furos de Æ75mm em vigas de 50 cm de espessura.
LICITANTE VENCEDOR: COLD Refrigeração Ltda. CNPJ: 42.032.052/0001-90.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 119.900,00.

ATO Nº 238, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Estabelece padrões de arquivo para composição do
processo eletrônico 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;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
Conselheiro Presidente Inaldo da Paixão Santos Araújo. Data de Homologação: 28
de setembro de 2015. Salvador, 29 de setembro 2015.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DIRAD
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

RESOLVE:
Art. 1.º Os documentos criados para tramitações, peticionamentos, comunicações,
composição, bem como outros atos dos processos eletrônicos, por
intermédio dos sistemas informatizados do TCE/BA, devem ser do tipo
Portable Document Format (PDF) e estar íntegros e legíveis em sua
totalidade.

PROCESSO: TCE/0081982/2015.

Art. 2.º Os limites dos arquivos para um único peticionamento são:

LICITANTE VENCEDOR: MS Comércio de Máquinas e Serviços Ltda (ME).

eDOTCE
Tribunal de Contas do Estado da Bahia
www.tce.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL: 43/2015.
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de
Equipamentos Microfilmadora e Leitor, Incluindo o Fornecimento de Peças.

Documento assinado eletronicamente
Utilizando certificação digital da ICP-Brasil

