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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
-

CNPJ n° 14.232.086/0001-92

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2020
ADITIVO N° 001/2020.
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO.
CONTRATO:

547/2020.

OBJETO: PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO (A): LIDIANE SILVA DA COSTA

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57 INCISO II
8.666/93 E CLAUSULA 2a DO CONTRATO.

DA LEI

Praça Nossa Senhora da Conceiçáo, n°04, centro- Araci — BA — CEP 48.760.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

MEMORANDO INTERNO
Assunto: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições
legais, na pessoa de seu representante legal, vem, muito respeitosamente, à
presença de vossa excelência, informar que se encontra em fase de expirar a
vigência dos contratos n° 547/2020, cujo objeto é o prestação de serviços
como Recepcionista, prestando serviços na Unidade Base do Bairro São
João (Unidade de Acolhimento a pacientes com suspeita do vírus COVID19), o qual termina no próximo dia 23/06/2020.
Considerando se tratar de um objeto de natureza continua;
Considerando que o serviço visa ao atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público, destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19)
Considerando, Decreto "NE" N° 1329 de 18 de Março de 2020 Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial de Araci, Estado da Bahia, na
forma que indica e dá outras providências, considerando a classificação do
mesmo como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Considerando, a necessidade de regulamentação, no Município de Araci
da Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfretamento da emergência de Saúde Publica decorrente do
coronavírus.
Considerando que por ser tratar de serviço de natureza continua se faz
necessária a prorrogação para garantir o atendimento especifico a casos
suspeitos e/ou confirmados pela Infecção por COVID-19, conforme
necessidade e determinação da Secretaria Municipal de Saúde por das e assim
atender a demanda ate 23/09/2020
Considerando, a economia gerada pela renovação aja visto que os
preços contratados não serão reajustados;

Por todo o exposto solicitamos a prorrogação do contrato acima
identificado por mais 03 meses, para garantir o atendimento das demandas,
perfazendo assim o valor global de R$ 3.135,00 (Três mil cento e trinta e

cinco reais) a ser pagos em parcelas mensais de R$ 1.045,00
Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 04, centro- Araci — BA — CEP 48.760.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

Sem mais para o momento, aguarda providências.

Araci - BA, 11 de Junho de 2020.

-- o es
•
Ana Ofélia
Fundo unicip - 1 de Saúde

Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 04, centro- Araci — BA — CEP 48.760.000
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CNPJ 14.232.086/0001-92

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, -1
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho

Direlor de RecursoHumanosCC.07

DECRETO "NE" N° 1057!2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro -Araci - BA - CEP: 48760-000
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OFÍCIO RH - COVID-19 N° 045/2020
Araci-Ba, 12 de Junho de 2020.

AO SENHOR
ARTHUR VINICIUS COSTA CARVALHO
M.D DIRETOR DE CONTABILIDADE
NESTA

MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Solicito informações sobre a existência de dotação orçamentária para
contratação temporária do (a) senhor (a) LIDIANE SILVA DA COSTA para a função
de RECEPCIONISTA, a ser exercida no ANEXO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE) conforme Processo Administrativo n° 045/ 2020.
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ÁJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
DiretordeRecursoHumanosCC• 07
DECRETO "NE" N° 105712019
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
Diretor deRecursoHumanosCC• 07
DECRETO "NE" N° 1057!2019

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

OFÍCIO CONTABILIDADE - COVID-19 N° 045/2020
Araci-Ba, 12 de Junho de 2020.

A SENHORA
NÁJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
M.D DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

Em resposta ao Oficio n° 045/2020, que visa determinar a dotação orçamentária para o
Processo Administrativo n° 045/2020, atesto que:

(x) existe dotação orçamentária
( ) não existe dotação orçamentária

ÓRGÃO

ELEMENTO DE
DESPESA

PROJETO /
ATIVIDADE

FONTE

Secretaria de Saúde

04

Combate ao
COVID-19

02/14

ARTHUR VINICIUS COSTA CARVALHO
Diretor de Contabilidade
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls Ci E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.
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DECRETO "NE" N° 1057/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 09.291.555/0001-04
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OFÍCIO COMPLEMENTAR RH — COVID-19 N° 045/2020
Araci-Ba, 12 de Junho de 2020.

AO SENHOR
ELIAS SEBASTIÃO VENÂNCIO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
NESTA

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO
Solicito desta Procuradoria Geral que exare Parecer Jurídico a respeito do
Processo Administrativo n° 045/2020 que dispõe do Aditivo de Contratação Temporária
de Servidor Público solicitada pela Secretaria de Saúde para combate ao Novo
Coronavírus (COVID-19) e estando favorário remeta o Processo ao setor de
Contratação para realizar os devidos procedimentos legais.
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AJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls
'
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.
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NAWLA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
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DECRETO "NE" N° 1051/2019
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 547/2020
Assunto: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO. TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DE VIGÊNCIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ESTADO DE
EMERGÉNCIA
DE
SÁUDE.
PÚBLICA.
SITUAÇÃO
EXCEPC!ONAL.POSSIBILIDADE JURÍDICA.

Foi-nos solicitado pela Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de
Araci-Ba, a emissão de parecer técnico-jurídico, sobre o TERMO ADITIVO DE CONTRATO de n° 001/2020,
constante do CONTRATO ADMINISTRATIVO tombado sob o n° de ordem 547/2020, com a finalidade prorrogar o
prazo de vigência, firmado com LIDIANE SILVA DA COSTA.
Da instrução processual merecem destaque os seguintes documentos: Autorização para abertura deste
Processo Administrativo; Memorando interno que justifique a necessidade de tal prorrogação de prazo e vigência
do referido Contrato; e Minuta do Primeiro Termo Aditivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.
RELATÓRIO
Trata-se de análise da minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 547/2020, celebrado entre
esta Municipalidade e LIDIANE SILVA DA COSTA., o qual tern por objeto garantir a continuidade dos serviços
como Recepcionista a serem prestados na Unidade Especializada no atendimento a pacientes com suspeita do
Vírus COViD-19 neste município, conforme especificações constantes do Contrato.
Constam destes autos, dentre outros documentos, Certidões Negativas de Débitos Municipal e
Estaduai,e Certidão Negativa da Receita Federal.
É o sucinto relatório. Segue o exame jurídico.
ANÁLISE JURÍDICA
Nessa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessoria Juridica adentrar no mérito do ato
administrativo, de modo a interferir num eventual juízo de conveniência e de oportunidade dos atos praticados pelo
gestor público, portanto, este Parecer Jurídico se aterá unicamente ao exame da legalidade do procedimento, à luz
da legislação de regência da matéria e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os contratos celebrados na seara administrativa seguem um regime jurídico próprio, mormente face à
presença das denominadas cláusulas exorbitantes, previstas na Lei Federal n° 8.666193, que admitem, entre
outras hipóteses, a possibilidade de alteração unilateral do ajuste, com \distas ao atendimento do interesse público
colimado, conforme se depreende do seu art. 58, incise I:
Art, 58. 0 regime jurídico dos contratos administrativos insrifuido por esta Lei confere à Administração,
em relação a eles, a prerrogativa de:
/ - modificá-los, unilateralrr ente, para melhor adeauacão às finalidades de interesse público.

respeitados os direitos do contratado;

PREFEITURA MUNICIPAL DEARACI
Estado da Bahia
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Com efeito, se por um lado nos contratos privados a regra seja a imutabilidade de seus termos, de outra
banda, em se tratando de contratos administrativos, estes podem ser legitimamente alterados unilateralmente pela
Administração, quando dita providência for necessária à consecução do interesse público perseguido.
A Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo de ambos os contratos tem a seguinte redação: 1 - O
objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogacáo por mis 03 meses, alterando sua vigência
de 23/06/2020 para 23/09/2020.
0 presente aditivo terá o valor de R$ 3.135,00 (Três mil cento e trinta e cinco reais), sendo mantido valor
global do contrato inicial, não havendo reajuste de preço, sendo pago em 03 (três) parcelas mensais de R$
1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais). conforme versa da Cláusula Primeira da Minuta do Termo.
Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de
vigência do contrato, a fim de garantir a continuidade dos serviços com Recepcionista a serem prestados na
Unidade Especializada no atendimento a pacientes com suspeita do Vírus COVID-19 neste município, por se
tratar de natureza continua e essencial.
Oportuno ressaltar que o presente contrato administrativo, submete-se a análise constitucional em caráter
determinado, com função de atender á necessidade temporária de excepcional interesse público, vejamos o que
dispõe a CRFB/88, em seu art. 37, inciso IX:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de Qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de iegaiidade, innessoaiidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também. ao seauinte'
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado oara atender á necessidade
temporária de excepcional interesse público;

Analisada a previsão constitucional; de acordo com o caput do art. 57, da Lei ° 8.666/93, a duração dos
contratos administrativos ficará adstrita á vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, até o final do
exercício financeiro do ano em que celebrados com o particular, quanto a isso, o caso em tela não encontra óbice,
visto a prorrogação ocasionar vigência do referido até 23/09'2020.
Ainda, o mesmo dispositivo legal disserta que para a pro►rogação desses contratos, faz-se necessária,
antes de tudo, a presença dos requisitos legais previstos no art. 57, inciso II e § 2°, "in verbis'':
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:

íi - à prestação de senaiços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos corn vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a administração, limitada a sessenta meses: ;Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
2° Toda prorrogação de prazo deverá ser iustificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

Assim como preconiza o texto legal acima em seu inciso II, há hipótese de prorrogação de prazo dos
serviços considerados de natureza contínua, assim como se enquadra a situação em questão, Considerando que
o serviço visa ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19).

PREFDTURA MUNICIPAL DE ABACI
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Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são
r i~,~
apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou~ e aae,
conforme dispõe o Decreto n° 2.271/97:
"Serviços continuados são aqueles cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da
Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e
continuamente".

A definição de serviços continuados tem entendimento uniforme na doutrina. Para Jessé Torres Pereira
Junior:
"... execução continuada é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço, de sorte a comprometer a
correspondente função estatal ou paraestatal."

Da mesma forma, Marçal Justen Filho leciona que:
"Na continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita, ou
seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes. cujo
atendimento não exaure prestação semelhante no futuro".

Entretanto, por se tratar de ano eleitoral, devem ser observadas algumas restrições e vedações no
comportamento dos agentes públicos no tocante a contratações e despesas no período que compreende os 03
(três) meses anteriores ao pleito eleitoral, levando em consideração as normas dispostas na Lei 9.504/1997 (Lei
Eleitoral), bem nas restrições no prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o fim do mandato do titular,
como determina na Lei Complementar n° /01/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).
Nesse diapasão, em se tratando das vedações trazidas na Lei Eleitoral em relação a despesas realizadas
por agentes públicos no ano eleitoral e consequentemente último ano de mandato eletivo, o artigo 73, inciso V,
alínea "d" dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
V - nomear contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem Justa causa. suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, exofficio, remover.
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito. nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, com pré via e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;

Assim, podemos perceber que o presente Termo Aditivo de contrato, ou ainda uma espécie de renovação
de contratação com a Administração Pública seria de primeira análise, presente na desconformidade legal diante
do supracitado diploma. Contudo há de se observar a ressalva feita no inciso V, alínea "d", onde autoriza a
contratação nos casos necessários ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais.
Considerando que o serviço visa ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
púbiico, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19), sobretudo diante das normas estabelecidas pela Lei Federal 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento no combate ao COVID-19, nesse mesmo passo entende o TSE:

PRLFEi'TURA MUNICIPAL DE ARAM
Estado da Bahia

i

CL
CNPi 14.232.08610001.92
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
FL, No
Praça Nossa Senhora da Conceição. 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
TeL,76 3266-214613266-3076, e-maiL orocuradoria1 ec .hs q' b
Ac.-TSE, de 13.8.2019, no REspe n° 38704: serviço público essencial e interpretado de maneira
restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou sequrança da população.
excluindo-se os relacionados às áreas de educação e assistência social.

Assim, consigna-se que, em linha de principio, não há óbices para a realização de contratações
promovidas pela administração pública neste caso. 0 que se veda, de acordo com o que determina o inciso VI, al.
a', do artigo 73, da legislação acima citada, é a transferência de recursos entre os entes federados para execução
de obra ou serviço que não esteja em andamento nos três meses que antecedem o pleito.
No entanto, procedimentos iicitatórios ou contratos preexistentes para execução de obra ou serviço em
andamento ou destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública como no caso em tela, não
estão inseridos na vedação.
Não obstante isso, ainda que para além do disposto na Lei Eleitoral. há que se mencionar que, de acordo
com o estatuído no artigo 21 da Lei Complementar n°101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal),o mesmo
entendimento inicial é corroborado, vejamos:
Art. 21. É nulo de pleno direito:
II -o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final
do mandato do titular de Poder ou Órgão referido no all. 20:

Contudo, o art. 65, 1, desta mesma Lei impede, na calamidade pública, as punições por desvios no gasto
labora! e, à vista dessa tolerância, assim, temos que, para enfrentar o Coronavírus,se possa, sim, contratar
pessoal nos 186 dias de vedação fiscal, ainda que haja incrementopercentual no gasto em questão: haja vista no
caso em teia não há que se falar em aumento de despesa, sendo o contrato mantido no mesmo valor inicialmente
celebrado entre a Municipalidade e a contratante.
Desta forma, faz-se necessário observar que as despesas que decorrerão do presente Termo Aditivo
serão cumpridas dentro do presente ano orçamentário; além de que ficam em hipótese da presente situação de
emergência de saúde pública, veicuiada á Medida Provisória 926/2620, bem como a Lei Federal de n°
13.979!2020. que assim dispõe:
Art. 4° - c dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços. inclusive de engenharia, e insuetos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavirus de que trata esta Lei.
Art. 4°-B - Nas dispensas de !;citação decorrenies do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as
condições de:
I -ocorrência de situação de emergência;
ll - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência:

Compreende-se,portanto que a presente contratação se encontra em conformidade com as Leis Federais
vigentes diante da situação pandêmica considerada de emergência à saúde pública, tendo assim a necessidade
de adotar medidas excepcionais aos padrões estabelecidos na Lei n° 8.666!93, Lei das Eleições e
consequentemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante a geração de despesa com pessoal no período
anterior ao pleito eleitoral.
Nesse entendimento, a citada Lei Federal quanto a possibilidade de prorrogação do presente Contrato
Administrativo, assim versa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABACI
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Art. 4°-H - Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses è
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020).

Note-se, que o presente Contrato foi celebrado com duração inicial de 03 (três) meses, sendo o objeto
desta consulta a possibilidade jurídica por prorrogação de igual período, não havendo encontrando óbice em
qualquer diploma legal já descrito neste parecer.
Desta forma, diante da presente análise jurídica com base no texto constitucional, na Lei de n° 8.666%93,
na Lei das Eleições (9.504/97), na Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF (LC 101!2000), ainda considerando se
tratar de um objeto de natureza continua, e que o mesmo visa ao atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público; destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus (COVID-19), estando com conformidade ainda com o que estabelece a Lei
Federai n° 13.97912020, bem como Medida Provisória n° 926/2020, considerando o Decreto Municipal "NE" n°
1329 de 18 de Março de 2020 que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavirus (COVID-19), e por fim, se tratando a classificação do mesmo como pandemia peia Organização
Mundial de Saúde (OMS), o pleito não encontra óbice na legislação nacional supracitada.
Assim, constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que o aludido contrato
encontrava-se em vigor, sendo alterado pelo presente termo aditivo.
O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 03 (três) meses no
prazo de vigência, alterando de 23/06/2020 para 23109/2020.
Analisando o procedimento realizado, verifica-seque o requerimento formulado se restringe tão-somente
o aditamento da prorrogação no prazo de vigência e o acréscimo no quantitativo inicial do contrato, restando
amparada a possibilidade jurídica no aludido texto acima.
Dessa forma, fora informado também que, ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original
firmado em 23103/2020.
Considerando assim que a efetivação da alteração do instrumento contratual, diante dos aspectos
procedimentais que já foram elaborados, está consoante o que dispõe a Legislação.

DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato administrativo, sendo, quando
muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a
serem estabelecidas nos atos de administração ativa (MELLO, 2001, p. 377).
Opinar não é o mesmo que decidir. O parecer possui caráter opinativo, é uma opinião técnico-jurídica, não
podendo ser considerado um ato administrativo decisório. Desta forma, o parecer não vincula a autoridade que
possui poder decisório. Ele é, apenas, uma orientação para o administrador no processo decisório.
Nesse mesmo sentido, entende o STJ:
A 53 Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de um advogado que atua como
assessor jurídico de um município emitir parecer favorável a uma licitação, por si só, não configura crime.
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`Tal deficiência, à evidência, prejudica o exercício da defesa, porquanto emitir pareceres faz paru
de um advogado de ente público em âmbito adm~nist ativo, de forma que a descrição desse ato, por si só,
não é suficiente para a configuração de nenhum dos crimes imputados ao recorrente, o que revela, de forma
patente e manifesta, a inépcia da exordial com relação a todos os crimes imputados". disse o ministro. Com
informações da Assessoria de imprensa do STJ. RHC 44.582.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, observada a justificativa ora apresentada, esta
Procuradoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica da alteração do prazo de vigência e no acréscimo no
quantitativo inicial do contrato, objeto da minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo
n°54712020, conforme delineado no presente opinativo, nos moldes do art. 57, Ilda Lei n° 8.666/93.
Por oportuno, propõe-se o retorno dos autos á Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento e
prosseguimento do feito.
Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos
que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.
Não há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.
Destarte, segue anexa minuta do Termo Aditivo.
S.M.J.,
É o parecer.
Araci - BA, 23 de junho de 2020.

JERO Mio JESIIIS DE LIMA FILHO
Assessor J idico da Secretaria Municipal de Saúde
OAB/BA 64.143
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Estado da Bahia
CNPJ 14232086/0001-92
FL N°
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls 1(- J ~+
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia,

23 I O
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c NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho

Diretor deRecursoHumanosCC• 01

DECRETO "NE" N° 1057/2019

(-1•

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-21461 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

DESPACHO DO PREFEITO

Determino ao Setor de Recursos Humanos que atenda ao pedido realizado pela
Secretária de Saúde através do Oficio n° 045/2020, e obedecendo aos devidos
procedimentos legais, realize aditivo de contratação do profissional descrito no oficio
supracitado!

Gabinete do Prefeito, 23 de Junho de 2020.

ANTONIO V ARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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Estado da Bahia
CNPJ 14232086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076 e-mail: gabinete(àaraci.ba.gov.br
CNPJ 14.232.086/0001-92

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia,
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho

Diretor deRecursoHumanosCC• 01

DECRETO "NE" N° 1057/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

1° TERMO ADITVO AO CONTRATO N° 547/2020
O MUNICIPIO DE ARACI, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob n° 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro .AraciBA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde a Sra. Ana Ofélia Matos Marques, brasileira,
solteira, portadora da cédula de identidade n° 0381948722SSP-BA, inscrita no CPF sob o n°
602.071.675.91, residente e domiciliada na cidade de Feira de Santana — BA, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado, o (a) Sr(a). LIDIANE SILVA DA COSTA, brasileira, maior, residente e
domiciliado (a) AV 07 de Setembro, n°1025 bairro Tiracolo, Município, Araci - Bahia, portador (a) da
Carteira de Identidade n° 15.166.541-96 e do CPF n.° 072.080.285-75, doravante designada
respectivamente CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA,
conforme disposições constantes do CONTRATO N° 547/2020, sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA,
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 03 (meses) no prazo
de vigência do contrato alterando sua vigência de 23/06/2020 para 23/09/2020, perfazendo o valor
global de R$ 3.135,00 (Três mil cento e trinta e cinco reais) a ser pago em parcelas mensais de
R$ 1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais).
II — Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade do atendimento especifico a casos suspeitos
e,/ou confirmados pela Infecção por COVID-19, no âmbito territorial de Araci.
III - O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 2a do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 23/03/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA — DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor
e forma.
Araci - Bahia, 23 de Junho de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE S 4 DE (CONTRATANTE)
-cretaria.
Ana Ofélia Matos Marque ,

-tpL21ZP
LIDIANE SILVA DA COSTA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME
NOME
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Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 04, centro- Araci — BA — CEP 48.760.000
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
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E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.
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Diretora de Recursos Humanos
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DECRETO "NE" N°105712019
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Çomprovante de Situação Cadastral no CPF

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituac

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 072.080.285-75

Nome: LIDIANE SILVA DA COSTA

Data de Nascimento: 15/03/1997

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 12/09/2012

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:59:30 do dia 11/06/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 1EE3.F9F4.9602.7B53
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTI CO NEGATI VA DE DÉBI T06 TRABAL HI STAS
Nome: LIDIANE SILVA DA COSTA
CPF: 072.080.285-75
Certidão n°: 13455982/2020
Expedição: 11/06/2020, às 11:01:22
Validade: 07/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LI DI AIS SILVA DA COSTA, inscrito(a) no CPF sob o n°
072.080.285-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

I NF0RvY\ÇÃO I M RTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SEFAZ -.SIGAT
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão:

Q 2q

Certidão Negativa de Débitos Tributários~
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)
Certidão N°: 20201663196
NOME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

072.080.285-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.
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Certidão Internet

http://servicos. receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconj untais

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Receita Federai

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: LIDIANE SILVA DA COSTA
CPF: 072.080.285-75
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:17 do dia 11/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2020.
Código de controle da certidão: CFB8.3E3E.B7D8.4EC9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
Praça da Conceição, N° 04 - Centro
Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel.: (75) 3266-2146
CNPJ: 14.232.086/0001-92

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - ECONÔMICO
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nome
LIDIANE SILVA DA COSTA
Endereço
AVN SETE DE SETEMBRO TIRACOLO
Município

Estado

ARACI

BA

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

072.080.285-75

Data Emissão
23/03/2020

Código de controle da certidão: 40395DBAC9

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à
Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até 21/06/2020.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade desta certidão pode ser conferida em: www.siam.org.br/ba/araci.

Certificação Digital: 40395DBAC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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Estado da Bahia
CNPJ 14232086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 4876O-OÇO
FL N°
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3O76 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
CNPJ 14.232.O86/OOO1-92

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls
2E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia,
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho

Diretor deRecursoNumanosCC• 0l

DECRETO "NE" N° 105712019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tcl:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete(áaraci.ba.gov.br
OBJETO: Prestação de Serviços á Prefeitura Municipal de Araci - BA, na Secretaria de Municipal de
Saúde, na função de Recepcionista, na Unidade Base do Bairro São João (no Acolhimento aos
pacientes com suspeita do vírus COVID-19)
N° DO CONTRATO: 547-2020
ADITIVO N°: 001/2020

ESPÉCIE: Prestaçào de Serviço Temporário
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 3.135,00(Três mil cento e trinta e cinco reais)
CPF: 072.080.285-75
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2020 a 90 (noventa) dias, a contar da sua data de assinatura,
ou enquanto perdurar a emergência de saúde publica de que trata o § 1°, art.4 Lei Federal 13.979/2020,
o que primeiro ocorre.
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2080- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE PROJETO: 2011—Manutenção da Ações da Secretaria Municipal de Saúde
FONTE DE RECURSO: 02
ELEMENTO DA DISPESA: 3.1.90.04.00.00.0
DATA DE ASSINATURA: 23 de Junho de 2020
ASSINA PELA A CONTRATANTE: ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
ASSINA PELA CONTRATADA: LIDIANE SILVA DA COSTA

OBJETO: Prestação de Serviços á Prefeitura Municipal de Araci - BA, na Secretaria de Municipal de
Saúde, na função de Recepcionista, na Unidade Base do Bairro São João (no Acolhimento aos
pacientes com suspeita do vírus COVID-19)
N° DO CONTRATO: 548-2020
ADITIVO N°: 001/2020

ESPÉCIE: Prestação de Serviço Temporário
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 3.135,00(Três mil cento e trinta e cinco reais)
CPF: 049.761.635-12
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2020 a 90 (noventa) dias, a contar da sua data de assinatura,
ou enquanto perdurar a emergência de saúde publica de que trata o § 1°, art.4 Lei Federal 13.979/2020,
o que primeiro ocorre.
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 20LAJSAZOH60BREQRINPDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14232086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
CNPJ 14.232.086/0001-92

FL N°

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem do senhor Secretário Municipal de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento juntei, nesta data aos
presentes autos, o(s) documento(s) em seguida anotado(s) como de
fls
E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia,
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho

Diretor deRecursoHumanosCC• 01

DECRETO "NE" N° 105712019

