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OFICIO SEC. SAÚDE (COVID-19) N° 0009/2020
Araci-Ba, 19 de Março de 2020

Ao Excelentíssimo
ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
Assunto: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DECORRÊNCIA DO COMBATE AO COVID-19
Venho através deste, com base a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019 e Decreto "NE" municipal
n° 1.329 de 18 de março de 2020, informar a necessidade de contratação de caráter temporário em
regime de urgência da profissional ROZILMA SANTOS LIMA, para atender a área como
RECEPCIONISTA, NO ANEXO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), com a carga horária
de 40horas semanais, por um período de 90 dias, tendo em vista, a necessidade de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do
município de Araci.
Certo de contarmos com vossa atenção e pronto atendimento, renovamos votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

ANA OFÉLIA
Secretári
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem da 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
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E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, 19 de Março de 2020
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalha
DIrstor de Recursos Humanos Ge • 07
''= " N° 05712019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 487
Fone: (75) 3266-2146 ou 3266-3076 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

DESPACHO DO PREFEITO

Determino a Secretaria de Governo, Administração, Finanças e Planejamento, através do setor
de Recursos Humanos que atenda ao pedido realizado pela Secretária de Saúde através do
Oficio n° 009/2020, e obedecendo aos devidos procedimentos legais, realize a contratação do
profissional descrito no oficio supracitado!

Gabinete do Prefeito, 19 de Março de 2020.

ANTÔNIO VARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
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E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, 19 de Março de 2020

r)?Ot 6.

&&Q&1 cÉ "ëairet3 /442D
NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
Votar de Recursos Humanos CC • 07
,
;"NE "Na 105112019

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

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

OFÍCIO RH — COVID-19 N° 009/2020
Araci-Ba, 20 de Março 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) ROZILMA SANTOS LIMA para a função de Recepcionista, a ser exercida no
Mexo da UBS (Unidade Básica de Saúde) conforme Processo Administrativo n° 009/2020.
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E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, 20 de Março de 2020
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SETOR DE CONTABILIDADE

OFICIO CONTABILIDADE — COVID-I9 N" 009/2020
Araci-Ba, 20 de Março de 2020

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

Em resposta ao Oficio n° 009/2020, que visa determinar a dotação orçamentária para o Processo
Administrativo n° 009/2020, atesto que:
(x) existe dotação orçamentária
( ) não existe dotação orçamentária
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ELEMENTO DE
DESPESA

PROJETO /
ATIVIDADE

FONTE

Secretaria de Saúde
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Combate ao COVID-19

002/2014

ARTHUR VINICIUS COSTA CARVALHO
Diretor de Contabilidade
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SETOR DE RECURSOS HUMANOS
OFÍCIO COMPLEMENTAR RH — COVID-I9 N" 009/2020
Araci-Ba, 20 de Março 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° 009/2020 que dispõe da Contratação Temporária de Servidor Pública solicitada
pela Secretaria de Saúde para combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) e estando favorário remeta
o Processo ao setor de Contratação para reali7ar os devidos procedimentos legais.
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E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, 20 de Março de 2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 552/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 548/2020
EMENTA: CALAMIDADE PÚBLICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECRETO
LEGISLATIVO FEDERAL N° 06/2020. DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL N° 02/2020.
CONTRA TAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.

OBJETO: Contrata* temporária e emergencial de mão de obra para prestação de serviços, em atendimento
as demandas do Município de Araci-BA, tendo em vista a grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos
profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contagio pelo novo Coronavirus
(Covid-19).
I — RELATÓRIO
Vem ao exame desta Procuradoria Geral do Município, o presente processo administrativo que trata de
contratação temporária de mão de obra através da pessoa física ROZILMA SANTOS LIMA por solicitação do Chefe do
Executivo, o Sr. Perfeito Municipal.
Assim, a análise e consulta desta Procuradoria-Geral cinge-se em caráter de urgência, ou seja, a possibilidade
legal de contratação temporária de profissionais diversos, para prestação de serviços com mão de obra. A contratação
temporária seria pra atender situação de emergência de saúde e excepcional interesse público (enfrentamento á
COVID-19), pelo prazo e forma previstos no contrato.
Depreende-se dos autos, que o pedido de solicitação de despesa para execução do objeto deste Processo
Administrativo, na modalidade de Dispensa De Licitação, de serviço para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavirus, conforme art. 4°, caput e § 1°, da Lei n°13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Pretende-se a contratação direta emergencial e temporária, para atender as demandas do Município de Araci
em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de
enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo CORONAVIRUS (COVID-19). Instruem os autos com os seguintes
documentos: a) Memorando de solicitação; b) Proieto Básico ou Simplificado; d) Oficio de Solicitação de
Documentação; e) Resposta da pessoa física selecionada; f) Solicitação de Dotação Orçamentária e Dotação: co
Portaria de Fiscal De Contrato; h) Termo de Autorização; i) Autuação da Comissão Permanente de Licitação e
respectiva Portaria; i) Justificativa da CPL; k) Minuta do Contrato.
É sucinto o relatório.
II — PRELIMINAR DE OPINATIVO
Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica
está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do
disposto na Lei Federal n°. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.
Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do
profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2°, § 3° da Lei refedda)3, visto que tal documento preza pela liberdade
25 Lei: 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB). Art. 2° O advogado é indispensável á administração da justiça, § 3° No exercício da
profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.
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administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo
sua conveniência e finalidade.
Nesse norte, colacionam-se as seguintes jurisprudências que versam sobre os requisitos necessádos para a
caracterização de manifesta violação ao art. 8928, da Lei 8666/93 — Lei das Licitações (Dispensa ilegal), bem como
discorrem sobre o caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos, vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO.
ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO, INEXISTÊNCIA D
EINDICAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar de
considerar que sendo o ato do panwerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como ato administrativo
em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2.
Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008.
O crime do art. 89 de Lei 8.666/93 exige resultado danoso (dano ao erário) para se consumar? 1' corrente: SIM. Posição do
STJ e da 2' Turma do STF. 2' corrente: NÃO. Entendimento da 1' Turma do STF. O objetivo do art. 89 não á punir o
administrador público despreparado, inábil, mas sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter
vantagem indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas um Ilícito civil e
administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Deverão ser analisados três critérios para se verificar se o ilícito
administrativo configurou também o crime do art. 89: 1°) existência ou não de parecer juridico autorizando a dispensa ou e
inexlgIblildade. A existência de perecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente salvo se houver
circunstâncias que demonstrem o contrário. 2°) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do agente de
lesar o erário ou de promover enriquecimento Ilícito. 3°) a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes.
STF. 1' Turma Inq 36741f4J, ReL Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856). CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES O crime
do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário? Critérios para verificação judicial de viabilidade de denúncia pelo art. 89.
CAVALCANTE,MarcioAndréLopes.https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2017/034nfo-856- stf.pdf. Acesso em:
28/03/2020.
PENAL. CRIME LICITAI-CRIO. DEPUTADO FEDERAL ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93, SEGUNDA PARTE,
FORMALIDADES, DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 1. O artigo 89, segunde parte, da Lei 8.666/93, é norma penal em branco, a qual, quanto as
formalidades a que alude, é complementada pelo art. 26 da mesma Lei. Z o delito em questão tutela bem jurídico voltado
aos princípios da administração pública (CF, artigo 37). O descumprimento das formalidades só tem pertinência à repressão
penal quando Involucmdo coma violação substantiva aqueles princípios. 3. No caso, as justificativas do preço, da escolha do
fomecedor e a ratificação do procedimento atenderem às formalidades legais, no que diz com perspectiva do denunciado.
Conduta do gestor !astreada em Pereceres Técnicos e Jurídicos razoavelmente justificados, e não identificados conluio ou
concertamento fraudulento entre o acusado os pareceristas, nem intenção de fraudar o erário ou de enriquecimento ilícito. 4.
Ausência constataval ictu ocull de indícios minimos de tipicidade objetiva e subjetiva, a inviabilizar um prognóstico fiável de
confirmação da hipótese acusatória. Denúncia não recebida (lnq 3962, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018). CAVALCANTE,
Márcio André Lopes. Aspectos importantes sobre o crime do art. 89 da Lei de Licitações. Buscada. Dizer o Direito, Manaus.
Disponível em: Acesso em: 28/03/2020.

Feitos os devidos esclarecimentos preliminares, o objeto do presente parecer encerra o exame dos atos
realizados no procedimento interno de apuração da presente licitação, para a devida análise quanto aos eventos
ocorridos.
Assim, excluindo-se os elementos técnicos e económicos que embasaram o procedimento, é realizada a
presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos.
Nessa senda, cabe salientar a ressalva técnica de que o gestor público é livre na condução da Administração
Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, aos Princípios Constitucionais
do Direito Administrativo,
26 2
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Lel: 8666/93: Art. 89. Dispensar ou inexiglr lidtação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as fonnalldades pertinentes
dispensa ou à InexigibIlldade: Pena - detenção, de 3 (trás) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena Incorre aquele que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da Ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou Inexigibilldade ilegal, para celebrar contrato com o
Poder Público.
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Outrossim, os argumentos alhures não vislumbram desclassificar e/ou reduzir friamente a presente peça como
sendo apensas uma opinião técnica, quanto à regularidade legal do procedimento licitatório, mas sim consignar que
parte das informações, declarações, autorizações, determinações e demais atos nele presentes.
III — DA ANÁLISE JURÍDICA
III.A) PREMISSAS E ENTENDIMENTOS GERAIS E DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
E PRECAUÇÃO APLICADOS AO DIREITO À SAÚDE
Atento ao cenário de pandemia e dos registros crescentes de pessoas contaminadas por Coronavirus em
território araciense e já sendo expressivo o número de casos de COVID-19, principalmente na relação demanda x
número de profissionais disponíveis está longe de atingir o mínimo desejável, não o ideal, mas ao menos o necessário
ao atendimento básico e intensivo, em níveis de promoção de prevenção, orientação e ambulatorial, para minimizar
possíveis alastramentos de novos casos.
É fato notório que a crise sanitária atravessada pelo mundo em decorrência da pandemia de COVID-19,
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HCoV-19).
A explicação do primeiro fato decorre de uma multiplicidade de fatores, como: perfil etário da população, clima
do país, hábitos culturais e religiosos, estratégias adotadas etc.; alguns mais, outros menos controversos. Há, no
entanto, um ponto de relativo consenso e, exatamente por isso, é que a ele se dará ênfase: o
distanciamento/isolamento social é estratégia que se tem mostrado eficaz no retardamento da velocidade de
propagação da doença.
Retardar sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre o Sistema de Saúde,
impedindo — ou, ao menos reduzindo —, com isso, o número de mortes evitáveis. Compreenda-se: mortes que decorram
não diretamente da doença Covid-19 ou de sua associação a comorbidades, mas de ineficiência no atendimento
médico-hospitalar.
Pois, isso permitirá que as pessoas estejam menos aglomeradas e se impeça o contato físico, notadamente
durante a fase assintomática da doença.
Porém, não se pode olvidar que os princípios da prevenção e da precaução são costumeiramente estudados
no Direito Ambiental e indicam que os danos ambientais devem ser evitados, seja porque há certeza ou maior
probabilidade da sua ocorrência (precaução), ou mesmo na hipótese de incerteza de dano.
Logo, cabe, pois, ao gestor público, a comprovação cabal da segurança dessa conduta, com isso as
recomendações de isolamento social e quarentena emitidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da
Saúde estão sendo seguidas por este Gestor e para continuidade de aplicabilidade dos referidos princípios necessita se
utilizar o referido método de contratação direta simplificada.
III.B) DA FUNDAMENTAÇÃO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL PARA APLICABILIDADE DA
ESPECIALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO TRATADA NA LEI N. 13.97912020 E DA DIFERENÇA EM
RELAÇÃO AO ART. 24, DA LEI N° 8.666/93.
Em busca de enfrentar o COVID-19 o Prefeito Municipal de Araci-BA, no Decreto Municipai expõe que deve
ser aplicado a disposição do artigo 4° da Lei Federal n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, sendo ele: Decreto "NE" N°
1341 de 23 de Março de 2020.
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Desta feita, as contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia decorrente do
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional foram contempladas com regramento
especializado no que consta a Lei n° 13.979/2020.
Importante frisar que a situação pontuai e singular que assola o país e o mundo recomendou um tratamento
diferenciado para as contratações no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, em uma ponderação
necessária entre, de um lado, o direito à vida e à saúde individual e coletiva e, de outro, o principio da economicidade
administrativa.
Assim sendo, a Dispensa de Licitação disciplinada pela Lei n. 13.979/2020 inaugura uma hipótese específica
de contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da ameaça
representada pela COVID-19. Nessa linha de raciocínio, a dispensa tratada pela novel legislação, além de possuir
destinação específica, é do tipo temporária, ou seja somente pode ser invocada enquanto perdurar a emergência de
saúde pública de importância Internacional decorrente do coronavírus.
Além do mais, considerando a situação de extrema urgência e emergência, a Lei procurou abarcar uma
hipótese de contratação direta especifica e temporária, em que pese guardar inspiração em algumas das disposições
regulares das contratações emergencials disciplinadas pela Lei n. 8.666/93. Note-se que as contratações diretas a
serem entabuladas no âmbito da Lei n, 13.979/2020 não se confundem em absoluto com as contratações emergenciais
típicas, seja pelo procedimento diferenciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada e temporária.
Dessa forma, ainda que haja eventualmente similaridades, as hipóteses de dispensa são material e
faticamente distintas, devendo ser tratadas de forma independente. Nessa esteira, não há que se falar em arrastamento
dos entendimentos doutrinários e jurisprudencials relativos ao artigo 24, IV, da Lei n° 8.666/93 para as contratações
destinadas ao atendimento da presente situação de emergência em saúde pública, tendo sempre em consideração
esse caráter singular da contratação direta disciplinada pela Lei n° 13.979/2020.
III.C) DA APLICABILIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.
A Organização Mundial da Saúde reconheceuque o coronavirus, responsável pela doença catalogada como
COVID-19, espalhou-se por diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma
pandemia.
No que tange ao Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada em situação
de transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade
favorece ainda mais o aumento drástico do contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica.
Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas medidas de combate à
transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pela COVID-19 à saúde da população e à
economia da nação brasileira sejam o menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de contratação de bens,
serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao
coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte
texto:
Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de Importância Internacional decorrente do coronavirus de que trata esta
fiRedação dada pela Medida Provisória n°926, de 2020)
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§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo ê temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional desmente do coronavirus.
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sitio
oficial específico na rede mundial de computadores fintemet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contrafação ou aquisição.
§ 30 Excepcionalmente, será possível a contrafação de fornecedora de bens, serviços e Insumos de empresas que estejam
com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando
se tratar, com provadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória n°
926, de 2020)

Abstrai-se do dispositivo retro transcrito que trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada
a uma política de saúde pública especifica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavirus. Passado todo
esse contexto ostensivo de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse caso de dispensa de licitação não
poderá mais ser aplicado.
Ou seja, o art. 4° acima exposto é uma norma de vigência temporária, nos termos do art. 2°27da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Visto que, sua vigência está vinculada ao estado de emergência decorrente
do coronavirus.
Portanto, como na presente situação, ainda vigora atualmente a mencionada situação de extrea urgência, de
modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a Administração pode seguir seus
preceitos e contratar sem licitação. É licito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a
presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto ao temporal, é a já
mencionada emergência em decorrência do coronavirus. Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico
seguinte, pelo que passamos à análise dos requisitos materiais.
A exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da dispensa prevista
expressamente no art. 4°, da Lei n° 13.979, de 2020. Já quanto aos elementos que caracterizam tais fatos geradores
foram listados no art. 4°-B do mesmo diploma legal, que diz:
Art. 0-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de: (Incluído
pela Medida Provisória n°926, de 2020)
1- ocorrência de situação de emergência. (Incluído pela Medida Provisoda n°926, de 2020)
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência' flocluído pela Medida Provisória n°926, de 20201
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares* e (Incluído pela Medida Provisória n°926, de 20202
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído pela Medida
Provisória n°926, de 20202

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: a) vigore a emergência
de combate ao coronavirus (temporal); b) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c)
estejam em risco em decorrência do coronavirus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens
públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.

27 Art. 22 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
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III.D) DOS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS DA DISPENSA E DA INSTRUCÃO DO PROCESSO
A Lei n° 13.979, de 2020, é um diploma especifico e destinado ao enfrentamento de uma situação temporária e
excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas situações extraordinárias destinadas ao combate ao coronavirus e
sua interpretação deve sempre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento
da pandemia atualmente vivida devem ser superados, sob pena de um mal maior à saúde da população brasileira.
Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do coronavirus, assim como
aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n° 13.979, de 2020, simplificou consderavelmente o procedimento de
contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação
pública, previsto na Lei n°8.666, de 1993.
Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei n° 8.666, de 1993, nas contratações por dispensa
de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavirus apenas naquilo que não conflite, expressa ou implicitamente,
com o procedimento e com a finalidade premente de proteção da saúde, previstos na Lei n° 13.979, de 2020.
Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavirus expressamente simplifica o procedimento de
contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos:
Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, não excetuou a aplicação do art.
26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para o enfrentamento da emergência em decorrência do
coronavirus. Assim, também devem ser observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim
preconiza:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 22 e 42 do art. lia no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente Justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 82 deste Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3 ((rês) dias, á autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada Peia Lei n° 11.107, de 20052
Parágrafo único O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e Iminente risco ái segurança pública que justifique a
dispensa, quando foro caso . (Redação dada pela Lei n° 13.500. de 20171
li - razão da escolha do fornecedor ou executante;
111-justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído Má Lei n° 9.648, de
19982

Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao coronavirus deve ainda
respeitar as seguintes etapas: a) ratificacão do reconhecimento da dispensa pela autoridade superior, observados os
requisitos materiais apontados no tópico anterior deste Parecer b) publicacão do ato de dispensa no &cão de imprensa
oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a lustificativa do preco contratado. Quanto aos demais requisitos
previstos no art. 26 acima transcrito, entendemos que ou foram afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou não se
aplicam à hipótese de contratação ora analisada.
Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n°13.979, de 2020, Impõe
uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao coronavirus, pois, além da publicidade do art. 26 da
Lei n° 8.666, de 1993, é exigida a dIsponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão contratante,
devendo constar ai os elementos exigidos pelo § 3° do art. 8° da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 2011) e
mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição iunto à Receita Federal do Brasil (CPF); c) o prazo
contratual: d) o valor do contrato: e e) o processo de contratacão (art. 40,4 2°, da Lei n° 13.979, de 2020.)
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Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a estimativa de preço prevista,
que, em regra, deve constar no projeto básico simplificado, conforme exigência do art. 4°-E, § 1°, inciso VI, da Lei n°
13.979, de 2020. Tal estimativa tem significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de contratação
direta, embora se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser mitigada, sobretudo numa situação de crise
como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2° do citado art. 4°-E, dispensa a estimativa de preço em casos
excepcionais. Já a justificativa de preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço definido concretamente
no contrato. Assim, a Administração deve, minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação da
excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados.
A Administração apresentou a razão da escolha do prestador de serviço (mão de obra) e a ¡ustificativa
do preço, o que atende a legislação de referência, pelo que o processo não merece reparo quanto a esse ponto,
conforme art. 26, Parágrafo único, incisos II e III, da Lei n°8.666, de 1993.
Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, foram ¡untados aos autos,
sendo que área competente carreou ao processo a Declaração de Disponibilidade Orçamentária.
Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade superior e as
consequentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sitio eletrônico oficial da entidade contratante,
observadas as exigências do art. 8°, 3°, da LAI e do 2° do art. 4° da Lei n° 13.97912020.
III.E) DA PRESUNÇÃO LEGAL DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A DISPENSA
O art. 4°-B, da Lei n. 13.979/2020, estabelece, de forma taxativa, nos incisos I a IV, todas as condições que se
presumem já atendidas. São elas: 1.0corrência de situação de emergência; 2.Necessidade de ponto atendimento
dasituacão de emergência; 3.Existência de risco a segurança das pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares; e 4.Limitacão da contratação à parcela necearia ao atendimento da situação de
emergência.
Assim, o conhecimento científico atualmente disponível faz com que sejam plenamente justificadas as
presunções elencadas nos incisos de I a IV do art. 4°-B, configurando-se desnecessário que o gestor se debruce sobre
tais requisitos para comprová-los. Isto porque o legislador reconheceu que a Administração Pública se encontra diante
de um grande desafio, sendo perfeitamente razoável flexibilizar alguns cânones do Direito Administrativo, tais como a
justificativa da demanda, dispensada pelo inciso IV, do art. 4°-B.
A contratação foi considerada incluída na parcela necessária ao atendimento da situação de emergência tendo
em vista que a Administração Pública encontra-se diante de uma situação nova, excepcional, cujas consequências
ainda não são plenamente conhecidas. A intenção parece ter sido, neste caso, permitir uma maior liberdade ao gestor
para dimensionar suas compras. De fato, diante de valores tão caros ao Direito Constitucional, tais como a vida e a
saúde, não seria razoável exigir do gestor um cálculo exato em relação às compras que irá realizar.
A proteção estende-se, ainda, para eventuais questionamentos futuros, por parte dos órgãos de controle, no
que tange a diversas compras em período curto. Por se tratar de desafio completamente desconhecido, original — e
que, portanto, não apresenta registros anteriores de demanda — pode ser que o gestor seja obrigado a efetuar diversas
compras, o que poderia significar, no sistema regular, de acordo com a jurisprudência vigente hoje no TCU, falta de
planejamento e acarretar eventual sancionamento por fracionamento de despesas.
Novamente, o legislador buscou cercar o agente público da segurança necessária para a correta execução do
múnus público, já que a impossibilidade ou a hesitação ao efetuar novas compras geraria risco à saúde coletiva e
individual e, principalmente, à vida dos cidadãos brasileiros. Há uma diferença de abordagem: em vez de ter de se
preocupar em dimensionar exatamente os quantitativos para que seja a parcela exata do que é necessário para o
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enfrentamento da emergência, a lei libera o gestor desse ônus presumindo essa adequação para que este possa focar
suas energias em outras questões reputadas por mais relevantes.
Sabe-se que a presunção configura regra de distribuição do ônus da prova, e que se classifica em absoluta e
relativa. Esta última admite prova em contrário, enquanto a absoluta afasta "(..) a necessidade de comprovação e o
cabimento de impugnação quanto à ocorrência dos eventos fáticos e (ou) jurídicos). (In: JUSTEN FILHO, Marçal. Um
novo modelo de licitações e contratações administrativas).
III.F — DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
A Lei n° 13.979, de 2020 traz algumas disposições acerca dos contratos administrativos assinados com o
objetivo de fazer o enfrentamento à crise do coronavírus, de modo que a minuta de contrato consta no processo em
0
análise, seguindo o que dispõe os artigos 54 e ss, da Lei n° 8.666/93, bem como os artigos 4 , § 1° e 4—H, da Lei n°
13.979/2020 e se adequada a situação fática da presente contratação.
Dentre as situações especificas, os contratos possuem vigência de até 6 meses, sendo a prorrogação possível
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. A cessação de tal
necessidade tem o condão de apenas retirar a possibilidade de novas prorrogações, mas'. os contratos continuarão a
viger até o fim de seus respectivos prazos de vigência.
Por força do artigo 4°-H, da Lei n. 13.979/2020 restou estabeIeài4aa possibilidade de prorrogação das
contratações por sucessivos periodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de emergência
de saúde pública. No ponto, se afasta radicalmente, diante da especialidade da norma, as discussões sobre a
possibilidade ou não de prorrogação inerentes as contratações emergenciais disciplinadas pelo artigo 24, IV, a Lei n.
8.666/93. Diz o art. 4°-H que:
'Art. 4°-H Os contratos regidos por esta LertértSprazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por
periodos sucessivos, enquanto perdurar a neceSairiade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública'.

Importante observar que o encerrartét& do estado de emergência não acarretará a rescisão abrupta dos
contratos alusivos aos procedimentos regidos 'nesta Lei. Isto porque que os eventuais efeitos da situação de
emergência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles que porventura foram acometidos pela enfermidade não
podem ser abandonados sem o cuidado necessário. Cite-se:
Art. 8° Esta Lei bwaM enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavirus
responsaval pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°4-4 que obedecerão ao prazo de vigência
neles estabbhpdos. (Redação dada pela Medida Provisória n°926, de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinção. O Art. 4°44 condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual em si) à
necessidade de enfrentamento da situação. Ademais, o art. 8° é claro ao preservar a vigência dos contratos quando
encerrado o estado de emergência. Desse modo, o fim da emergência (ou da necessidade de enfrentamento dos seus
efeitos) poderá eliminar a possibilidade de novas prorrogações, mas não afeta o prazo de vigência já estabelecido ou
prorrogado, muito menos é causa para a sua rescisão antecipada.
IV— CONCLUSÃO
"Ex positis", essa Procuradoria Geral do Município opina de forma favorável ao prosseguimento do processo
para contratação temporária de mão de obra da pessoa física ROZILMA SANTOS LIMA, titular do CPF n° 049.761.67591, na função de Recepcionista, com valor mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), pelo período
compreendido entre de 23/03 a 23/06/2020.
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Na oportunidade, reitera-se que se trata o presente parecer jurídico de liberdade de opinião do p
conforme o entendimento jurisprudencial mencionado no tópico inicial, assim como a desvinculação do profissional à
opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise
técnica foi realizada pela solicitante da dispensa.
Retornem-se, os autos ao setor de licitação para dar prosseguimento no presente feito.
É o parecer, salvo melhor consideração do Gestor.
Araci-BA, 20 de Março de 2020.

ELIAS SEÃT1ÂO VENÂNCIO
Procurador Geral do Município
OAB/BA 23.928
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De ordem da 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
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Araci/Bahia, 20 de Março de 2020
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos

Najila Oliveira de Carvalho
DININ de Recursos Ruamos CM',
DECRETO"NE " 10105712019
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.
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CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceiçào. 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-0(
fel:(7513266-2146 / 3266-3076. e-mail: procuradoriaMaraci.ba.aov.br
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CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATE IDE
NECÇSSIDADE TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL Kl RESSE
PÚBLICO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO
N.°548/2020
O MUNICIPIO DE ARACI, Estado da Bahia,Pessoa Jurídica de
interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 14.232.086/0001-92,com
Nossa Senhora da Cor ceição, n° 04, neste ato representa&
Municipal o Sr. ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO., bras
portador da Cédula de Identidade ri° 09.399.153-32, inscrito no
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, c
BA — CEP 48.760.000, conforme permissivo legal e Lei Municipal
de abril de 2005, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — F
no endereço, Avenida Sete de Setembro. 169, Centro — Aracino CNPJ 09.291.555/0001-04 neste ato representado pela Secret
de Saúde, a Sra.ANA OFÉLIA MATOS MARQUES, brasil
portadora da cédula da identidade 03819487 22 inscrita no
602.071.675 91, residente e domiciliada na Rua CAM 13, n° 08, C
de Santana — Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e
(a) Sr(a). ROZILMA SANTOS LIMA, brasileira. maior, residente
(a) Rua Laura Alves dos Santos, bairro Riacho, Município, A
portador(a) da Carteira de Identidade n° 15429343 11 e
049.761.635-12,doravante denominado(a)CONTRATADO(A).

reito público
e na Praça
elc Prefeito
iro, casado,
DF sob o n°
ntro, Araci
O
002 de 28
S com sede
dila, inscrito
ia Municipal
solteira,
;PF sob n°
.lumbi, Feira
) outro lado,
domiciliado
3C1 - Bahia,
CPF n.°

CLÁUSULA PRIMEIRA —O objeto do presente contrato é a
serviços à Prefeitura Municipal de Araci, na Secretaria de Munici,
na função de Recepcionista com jornada de trabalho de 40 (qt..
semanais, com intervalo de 01:CO (urna hora) para repouso segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:30 horas, prestandr
Unidade Base do Bairro São João !Unidade de Acolhimentt
com suspeita do vírus COVID-19) . sem vinculo empregatício.

estação de
il de Saúde
-ente) horas
refeição de
serviços na
2 pacientes

Tal contratação se faz necessária para atender à necessidade ;
interesse público, amparado peia Lei Municipal n° 002 de 28 de
com fulcro no art. 37, !X, da Constitu4ãc Federal, Código Civil
que for api.cavel, a pela Lei Federa! n° 13.979 de 06 de fever
visando ao atendimeno de necessitade temporária de excepc::
destinaGos ac enfrentamento da emergência de saú:
importância internacional decorrente do coronavirus (COVID-if

-apararia de
;hl de 2005,
rasileiro, no
rc de 2020,
ai interesse
pública de
vez que a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição. 4. Centro - Areei - BA - CEP: 48760-0Cn
Tel:(75 ) 3266-2146 ! 3266-3076. e-mail: proctiradoria@araci.ba.gov.br

não realização dos encargos supramencionados importará em
descontinuidade ou interrupção do funcionamento do "múnus púb.
CLÁUSULA SEGUNDA -- Em contraprestação aos serviços p stados pelo
CONTRATADO, ser-lhe-á devida remuneração mensal de R$ )45,00 (Um
mil e quarenta e cinco reais), efetuado mensalmente, até o di 10 (dez) do
mês subsequente.
O valor global de contrato será de R$ 3.135,00(Três mil cento e
reais), o prazo de vigência do contrato será de 90(noventa) dia.
sua data de assinatura, ou enquanto perdurar a emergência de
de que trata o § 1', a..t.4 Lei Federal 13.97912020, o que primeirc

nta e cinco
a contar da
úde publica
orre

CLÁUSULA TERCE/RA —A despesa do presente Contrato correr Por conta da
seguinte Dotação Orçamentária:
UNIDADE GESTORA: cUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO:SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA:2080 — SECRETARIA MUNICIPAL•
SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE:2011—Manutenção da Ações da Secret a Municipal
de Saúde
FONTE DE RECUSRO: 02
ELEMENTO DESPESA: 3.1.90.04.00.00.00 — Contratação por tempo
determinado.
CLÁUSULA QUARTA --Cs abonos, a;uda de custo, adicionais ot jratificações
diretas ou indiretas, que acaso sejam pagos pela CONTRATAN1 . entendemse concedidos a tiLk: precário, podendo ser suprimidos a qua. :er tempo e
não serão incorporados para efeito algum e a qualquer titulo, à 3nnuneração
do CONTRATADO.

CLÁUSULA OWNTA —Obriga-se o (a) CONTRATADO(A) a restar seus
serviços nos locais determinados pelo CONTRATANTE. seguind ;e o mesmo
horário e escala de serviços previsto para o cumprimento
jornada de
trabalho, assiduidade, eficiência e produtividade em favor da cor-ft :ante.
CLÁUSULA SEXTA —A prestação de serviços pelo CONTRATA[ ), observará
os seguintes parâmetros:

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Coneeiçào. 4. Centro - /fretei - BA - CEP: 48760-H
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: proctiradoriwa araci.barrjov.h

1- O CONTRATADO não poderá subcontratar ou ceder a terce
ora contratados;
11- O CONTRATANTE poderá, unilateralmente, modificar o loc
prestação dos serviços de acordo com as necessidades administr

e o horário
vas;

O presente contrato poderá sofrer alterações com as devida'
UNILATERALMENTE pelo CONTRATANTE, quando houver mc
projeto ou das especificações dos serviços e quando necessária
do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição c
seu objeto; e poderá ser alterado, ainda, por acordo entre amt
guano() necessá:ia a modificação dz: regime de execução dc:
fornecimentos;

Jstificativas,

ficações do
modificação
antitativa de
3 as partes,
serviços ou

O CONTRATANTE poderá, unilateralmente, declarar rescind, ) o presente
contrato independentemente de interpelação ou de procedimento dicial:
1 —Nos casos de dolo, culpa simulação ou fraude na execução de ontrato:
2 — Quando pela reiteração de imvignação feita pela CONTR. rANTE, fica
evidenciada a incapacidade do CONTRATO, para ter execução
l'ontrato, ou
por prosseguir na sua execução;
CLÁUSULA SÉT1MA — MULTAS — Ressalvados os casos c., força maior
devidamente comprovados a juizo da CONTRATANTE, o(a)C «RATADO
incorrerá em multa, guano° houver descumprimento das obrigaçc , assumidas
no presente termo:
1 — O valor da multa será de 5% (cinco por cento), incidente so 3 o valor do
contrato, em qualquer hipótese;
2 —O CONTRATADO assiste o direito de pedir reconsideração
CONTRATANTE dentro de 24 horas, contadas da data da notific
que será decidida em três dias, relevando ou não a multa;

or escrito à
ão recebida

3 — O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo C, «RATADO
poderá ainda, a critério da CONTRATANTE, ensejar:
Advertência escrita;
Suspensão do direito de licitar com o Município;
Declaração de idoneidade para licitar na Administração Pi:

a

laerr

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

_ARACi

CNP,I 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceiçào. 4. Centro - Amei - BA - CEP: 48760-m
Te I:(75 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: procuradoriatiraraelhoom

4 —Sujeita-se, ainda, ao CONTRATADO, às multas que lhe será- c ripostas em
razão de violação de deveres técnicos profissionais, éticos, e de láusulas do
Contrato.
CLÁUSULA OITAVA — FORÇA MAIOR — São considerados ca )s de forças
maior, para isenção de quaisquer penalidades aqui previstas, qu ido o atraso
na execução do Contrato decorrer:
1 — De calamidade pública;
2 — De acidente que implique em retardamento na execução do )ntrato, sem
culpa do CONTRATADO:
3 — De outros que se enquadrem no conceito de caso fortuito oi )oisa maior,
do Código Civil.
CLÁUSULA NONA — Os danos causados pelo CONTRATADO. ida que não
dolosos, serão descontados das remunerações a que fizer jus, se prejuízo de
sua responsabilização penal, civil e administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATADO fica ciente das
-mas legais
incindiveis sobre a relação jurídico-administrativa, de naturez: ublica, que
vincula os servidores públicos civis da Administração Púbii
Municipal,
comprometendo-se a respeitá-las.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA O CONTRATADO está suje
Espec'al de Direlte, Administrativo — REDA e contribuirá para o
de Previdência Social.

ao Regime
)gime Geral

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da Comarn le Araci/BA,
para dirimir as questões oriundas do presente termo, ser ) excluídos
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para re )Iver litígios
oriundos desta relação contratual, que se fundamente pelos precf JS de direito
admir. arativo.
E, por estarem assim justas e acordadas as partes, firmar o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na preseny le 02 (duas)
testemunhas, que a tuao assistiram, e que também o subscrevei,.
Araci Bahia, 23 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bailia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Atuei - BA - CEP: 487604;i
Tel:(7513266-2146 / 3266-3076, e-mail: procuradoriai)aray i.ba.gov.hr
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que
dispõe a Res.-TSE ng 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a
Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): ROZILMA SANTOS LIMA
Inscrição: 1296 7364 0515

Zona: 123

Município: 33413 - ARACI

Seção: 0062
UF: BA

Data de nascimento: 26/02/1989

Domicilio desde: 26/04/2006

Filiação: - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
- JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA

Certidão emitida às 16:01 em 24/03/2020
Res.-TSE n 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos
relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela justiça eleitoral e não
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção,
em Portugal, pelo estatuto da igualdade.
Esta certidão de quitacão eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por
meio do código:
5X1W.ZHA6.BTA3.ZGDO

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Serv...

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 049.761.635-12
Nome: ROZILMA SANTOS LIMA
Data de Nascimento: 26/02/1989
Situação Cadastral: REGULAR
Data da Inscrição: 07/11/2007
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E la DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ROZILMA SANTOS LIMA
(7,PF n49.761.835-12
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, relatNas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (PAU) junho a
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 Unica do art. 11 da Lei ri°
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condlcionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços ...http://db gov.br,
ou <http:Itaviv.v.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014
Emitida as 10:2014 do dia 20/0312020 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 16/09/2020.
Código de controle da certidão: 10/32.9135.0EA4.5ECF
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA

Emissão: 20/03/2020 10:16

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida pane os efeitos dos ama. 113e 114 de Lei 3.056 de 11 de dezembro de leal - Código
Tributário do Estado da Bania)

Certidão N't 2020011711307

Fica cerliftcado que mão constam, até a presente data, pendência de responsabilidade da pessoa física ou turidica acima
identificada. relativas aos tributos adnernalradOe por Cata Secralaria.

Esta certidão engloba lodos os seus estabelecimentos quanto 4 Inexistência de dáblios. inclusive os Inscritos na Divide
Ativa. de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressabiado o direto da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos nua vierem atei- apurados nestedornwen

&Tilada 00, 20/03/2020. conforme Portais n°9113199, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
ominem

GURUS <Uai 11.1:

_
Ir

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI
. SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

-

Praça da Conceição. N°04 - Centro
is,,,,,, "., Araci - BA - CEP: 48760-000
"nne" .— 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
ROZILMA SANTOS LIMA
Endereço
RUA LAURA ALVES DOS SANTOS RIACHO
Município

Estado

ARACI

BA

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

049.761.635-12

Data Emissão
20/03/2020

Código de controle da certidão: 4036088F02

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 sou 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 18/06/2020.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificação Digitai: 4036088F02

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRA13ALHC
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ROZILMA SANTOS LIMA
CPF: 049.761.635-12
Certidão na: 6977353/2020
Expedição: 20/03/2020, às 10:16:24
Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ROZILNA SANTOS LIXA, inscrito(a) no CPF sob o n°
049.761.635-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 6421-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.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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.

Dúvidas e sugestões: endtStst.jus.br

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: 48760-00
Tel (75) 3266-2146 / 3266-3076 e-mail: ciabineteaaraci.ba gov br
CNPJ 14.232.086/0001-92

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem da 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&i - 35 .

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Araci/Bahia, 23 de Março de 2020

7,,
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos
Najila Oliveira de Carvalho
Diretor deRecutsosHmeos CC.O7
—rIRETOHNE"N°1057/2019

Terça-feira
2 de Junho de 2020
8 - Ano - N° 4411

Araci

Diário Oficial do

MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceiello, 4. Centro - Amei - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabineteenaraci.ba.gov.br
Ne DO CONTRATO: 547-2020
ESPÉCIE: Prestação 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 23/03/21120 a 90 (noventa) dias. a contar da sua data de assinatura>
ou enquanto perdurar a emergência de saúde publica de que trata o § 1°, an.4 Lei Federal 13.979/2020,
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 Março de 2020
ASSINA_P_ELA A CONTRATANTE: ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
ASSINA PELA CONTRATADA: LIDIANE SILVA DA COSTA

OBJETO: PrestaSde SCIX4 0$4.Pxefeitura Municipal de Araci -BA, na Secretaria de Municipal de
Saúde, na função de Recepcionista, na Unidade Base do Bairro São João (no Acolhimento
aospacientes com_suspeita do vinis COVID-19)
N° DO CONTRATO: 548-2020
ESPÉCIE: Prestação de Serviço Temporário
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 3.135,00(Três mil cento e trinta e cinco reais)
CPF:P49.764 435-12
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/03/2020 a 90 (noventa) dias, a contar da sua data de assinatura,
ou enquanto perdurar a emergência de saúde publica de que trata o § I", arL4 Lei Federal 13.979/2020,
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 Março de 2020
ASSINA PELA A CONTRATANTE: ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
ASSINA PELA CONTRATADA: ROZÁLMA SANTOS LIMA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KNKI79S0X7-17P7TBC1DATG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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: QabineteOaraci.ba.qov.br
CNPJ 14.232.086/0001-92
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

De ordem da 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, 02 de Junho de 2020
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NAJILA OLIVEIRA DE CARVALHO
Diretora de Recursos Humanos
Najila Oliveira de Carvalho
Direta de RUIM Sotanas a 47
DECRETO" NE I' 105712019

