
Prefeitura de Caetité: Nota de esclarecimento sobre erro no sistema 
SIGA, do TCM 

A respeito da divulgação feita na última quinta-feira (14), de maneira 
deturpada por alguns veículos de comunicação locais e regionais, além de 
redes sociais, tornando público um erro registrado em sistema de dados 
do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) da Bahia, o SIGA – Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria –, e já corrigido, a Prefeitura de Caetité 
esclarece que a licitação realizada para a compra de manilhas e aquisição 
de estacas de cimento objetivando o fornecimento de materiais de 
construção a diversas secretarias do município ocorreu dentro da 
normalidade. 

Ressalta ainda que não houve qualquer tipo de vantagem indevida para a 
administração municipal ou para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MANILHAS LTDA,uma das ganhadoras do processo licitatório, como 
tentam fazer parecer alguns grupos que iniciaram a “viralização” de 
imagem capturada na tela do computador do sistema SIGA, onde aparece 
o equívoco gerado pelo próprio sistema ao acrescentar zeros sobre o valor 
real, assim o fazendo com o intuito de prejudicar a imagem do governo 
municipal diante da sociedade caetiteense. 

Contudo a administração Trabalho e Desenvolvimento, em respeito aos 
cidadãos, informa que houve erro no sistema do Tribunal no momento do 
lançamento – mostrando R$ 192.750,000,00 (cento e noventa e dois 
milhões) em vez do valor correto de R$ 192.750,00 (cento e noventa e 
dois mil), conforme comprovam todos os documentos do processo 
licitatório anexados a esta nota ejá analisados pela inspetoria do TCM. 

O governo municipal destaca que em nada foi prejudicado ou alterado o 
documento original já enviado e reconhecido pelo TCM desde julho de 
2015, data em que foi devolvido ao setor de licitação da prefeitura pelo 
órgão dotado do poder de fiscalização das contas públicas municipais no 
âmbito estadual, não havendo, portanto, nenhum tipo de ressalva ou 
notificação controversa quanto aos valores apresentados. 

Apesar do valor total da licitação ter sido R$ 192.750,00, o valor real pago 
à empresa pela prestação de seus serviços até o final de seu contrato, em 



31 de dezembro de 2015, foi de R$ 47.687,00, conforme comprovante 
anexado a esta nota de esclarecimento. 

É importante destacar que o SIGA é um sistema meramente subsidiário, 
que funciona de forma auxiliar aos documentos oficiais enviados ao TCM. 

Nos últimos dias a Prefeitura de Caetité tem sido alvo de uma série de 
denúncias infundadas, lançadas por grupos específicos, na tentativa de 
ludibriar a população e tentando a todo custo romper o laço de confiança 
depositado em um governo que tem demonstrando compromisso com 
toda a população, através de um trabalho focado no bem estar e na 
melhoria da qualidade de vida do caetiteense.  

A Prefeitura reitera que sempre atendeu às leis de Acesso à Informação e 
Transparência Pública, o que permite a qualquer cidadão comprovar a 
seriedade do trabalho feito no município.  

A administração municipal informa que está atenta a todas as informações 
infundadas que tentam lançar neste período, com outras finalidades que 
não as de interesse público e do bem comum. Por isso é importante que a 
população tenha cuidado e verifique sempre a procedência e a 
credibilidade das informações que circulam fora do âmbito oficial. 

 

 

 

 

 

 


