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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º. 027/2021 SRP

UASG: 983339

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gás 
liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijão de 13 kg, destinados a 
necessidade das Secretarias e as Escolas municipais para o preparo da 
merenda escolar. Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2021 às 08h00 no 
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/08/2021 às 
08:30h no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão 
disponíveis aos interessados nowww.comprasgovernamentais.gov.br. 
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h 
às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: . Aracatu. 
23/07/2021. 

Tobias Costa da Silva
PREGOEIRO

licitacao@aracatu.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
034/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel 
Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 
782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 39.600,00 (trinta e nove 
mil e seiscentos   reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

 
  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 034/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com CENTRO 
MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, 
repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: 
Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter 
complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 
e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e 
seiscentos   reais), constante do respectivo Proces so de Inexigibilidade de Licitação Nº 034/2021-FMS, 
devendo ser celebrado o contrato com a empresa: CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA 
LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às 
formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 732/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 034/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – CENTRO MÉDICO 
ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-
71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado 
Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 
034/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 
39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos   reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 034/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com CENTRO 
MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, 
repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o 
Valor global do objeto de: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos   reais). Gabinete da Prefeito, 15 de 
julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 035/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com CERFISIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com endereço na 
PC Miguel Fernandes , 185, Centro Caculé, Ba, repesentado por Bethania Junqueira Mota, CPF 
007.647.285-52 e RG 0954938402 SSP/BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo 
do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para 
contratação é de: R$ 90.600,00 (noventa mil e seiscentos  reais), constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licitação Nº 035/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: 
CERFISIO LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
035/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com CERFISIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.487.646/0001-07, com endereço na PC Miguel Fernandes , 185, Centro Caculé, Ba, 
repesentado por Bethania Junqueira Mota, CPF 007.647.285-52 e RG 0954938402 SSP/BA. Valor global 
do objeto Adjudicado é de: R$ 90.600,00 (noventa mil e seiscentos  reais). Comissão Permanente de 
Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 733/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 035/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  CERFISIO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com endereço na PC Miguel Fernandes , 
185, Centro Caculé, Ba, repesentado por Bethania Junqueira Mota, CPF 007.647.285-52 e RG 0954938402 SSP/BA. 
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter 
complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI 
Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 035/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; 
Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$  90.600,00 (noventa mil e seiscentos  reais). Prefeito – 
Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 035/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com CERFISIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com endereço na 
PC Miguel Fernandes , 185, Centro Caculé, Ba, repesentado por Bethania Junqueira Mota, CPF 
007.647.285-52 e RG 0954938402 SSP/BA. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 90.600,00 
(noventa mil e seiscentos  reais). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito 
Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
036/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com IMED IMAGENS MEDICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 
13.314.696/0001-96, situado na RUA VASCO DA GAMA,349, CENTRO, Guamambi -Bahia -  CEP: 
46330.000; TEL: 77-98806-4820, neste ato representada por Priscila Cardoso e Cardoso. Valor global do 
objeto Adjudicado é de: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de 
julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 036/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com IMED 
IMAGENS MEDICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.314.696/0001-96, situado na RUA VASCO DA 
GAMA,349, CENTRO, Guamambi -Bahia -  CEP: 46330.000; TEL: 77-98806-4820, neste ato 
representada por Priscila Cardoso e Cardoso. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo 
do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para 
contratação é de: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 036/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: IMED IMAGENS 
MEDICAS LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 734/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 036/2021-FMS 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – IMED IMAGENS 
MEDICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.314.696/0001-96, situado na RUA VASCO DA GAMA,349, CENTRO, 
Guamambi -Bahia -  CEP: 46330.000; TEL: 77-98806-4820, neste ato representada por Priscila Cardoso e Cardoso. 
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter 
complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI 
Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 036/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; 
Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Prefeito – Pedro Dias da 
Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 036/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com IMED 
IMAGENS MEDICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.314.696/0001-96, situado na RUA VASCO DA 
GAMA,349, CENTRO, Guamambi -Bahia -  CEP: 46330.000; TEL: 77-98806-4820, neste ato 
representada por Priscila Cardoso e Cardoso. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 19.000,00 
(dezenove mil reais). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 037/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com CLINICA 
MEDICA OFTALMO DIAGNOSTICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 30.848.961/0001-11, com endereço na Rua Rui Barbosa, 38, Centro, Guanambi-Ba, repesentado por 
Leonardo Cruz de Almeida, CPF 030.600.036-96 e CRM 15489 BA. OBJETO: Credenciamento para 
prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema 
Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. 
Valor global do objeto para contratação é de: R$ 64.460,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta 
reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 037/2021-FMS, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa: CLINICA MEDICA OFTALMO DIAGNOSTICO LTDA. Publique-
se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de 
direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
037/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com CLINICA MEDICA OFTALMO DIAGNOSTICO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.848.961/0001-11, com endereço na Rua Rui 
Barbosa, 38, Centro, Guanambi-Ba, repesentado por Leonardo Cruz de Almeida, CPF 030.600.036-96 e 
CRM 15489 BA. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 64.460,00 (sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro 
do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 735/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 037/2021-FMS 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – CLINICA MEDICA 
OFTALMO DIAGNOSTICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.848.961/0001-
11, com endereço na Rua Rui Barbosa, 38, Centro, Guanambi-Ba, repesentado por Leonardo Cruz de Almeida, CPF 
030.600.036-96 e CRM 15489 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e 
procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 
001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 037/2021-FMS; 
Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 64.460,00 
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 037/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com CLINICA 
MEDICA OFTALMO DIAGNOSTICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 30.848.961/0001-11, com endereço na Rua Rui Barbosa, 38, Centro, Guanambi-Ba, repesentado por 
Leonardo Cruz de Almeida, CPF 030.600.036-96 e CRM 15489 BA. A Comissão Permanente de Licitação, 
através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: 
R$ 64.460,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 
2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
038/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com BEM VIVER ANALISES CLINICAS,  pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.533.816/0001-86, com endereço na Rua Rita Fernandes, número 35, 
São Cristovão Caculé -Ba, telefone 77 3455-2761. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 63.395,00 
(sessenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho de 
2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 038/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com BEM VIVER 
ANALISES CLINICAS,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.533.816/0001-86, 
com endereço na Rua Rita Fernandes, número 35, São Cristovão Caculé -Ba, telefone 77 3455-2761. 
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em 
caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 
001/2021 e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 63.395,00 (sessenta e três 
mil, trezentos e noventa e cinco reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
038/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: BEM VIVER ANALISES CLINICAS. 
Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às 
formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 736/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 038/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  BEM VIVER ANALISES 
CLINICAS,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.533.816/0001-86, com endereço na Rua 
Rita Fernandes, número 35, São Cristovão Caculé -Ba, telefone 77 3455-2761. OBJETO: Credenciamento para 
prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de 
Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 038/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 
31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 63.395,00 (sessenta e tr ês mil, trezentos e noventa e cinco reais). Prefeito – Pedro 
Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 038/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com BEM 
VIVER ANALISES CLINICAS,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
23.533.816/0001-86, com endereço na Rua Rita Fernandes, número 35, São Cristovão Caculé -Ba, telefone 
77 3455-2761. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas 
cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 63.395,00 (sessenta e três mil, trezentos e noventa 
e cinco reais). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 039/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com BOMFIM E 
BANDEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICO POR IMAGEM LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.869.760/0001-72, com endereço na Rua DR. Crescêncio 
Silveira, número 293, Alto da Boa vista Caculé -Ba, telefone 77 981237715. OBJETO: Credenciamento 
para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao 
Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 
001/2021. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos  
reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 039/2021-FMS, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa: BOMFIM E BANDEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS 
MÉDICO POR IMAGEM LTDA - ME. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, 
que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, 
cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
039/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com BOMFIM E BANDEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS 
MÉDICO POR IMAGEM LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
22.869.760/0001-72, com endereço na Rua DR. Crescêncio Silveira, número 293, Alto da Boa vista Caculé 
-Ba, telefone 77 981237715. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e 
quatrocentos  reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento - Presidente da Comissão. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 039/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com BOMFIM E 
BANDEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICO POR IMAGEM LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.869.760/0001-72, com endereço na Rua DR. Crescêncio 
Silveira, número 293, Alto da Boa vista Caculé -Ba, telefone 77 981237715. A Comissão Permanente de 
Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do 
objeto de: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos  reais). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 
2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 738/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 039/2021-FMS 

CONTRATANTE  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  BOMFIM E BANDEIRA 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICO POR IMAGEM LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o nº 22.869.760/0001-72, com endereço na Rua DR. Crescêncio Silveira, número 293, Alto da Boa vista 
Caculé -Ba, telefone 77 981237715. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e 
procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 
001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 039/2021-FMS; 
Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 79.400,00 (setenta 
e nove mil e quatrocentos  reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 1723 de Julho de 2021

 
  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 040/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com 
ALESSANDRO GABRIEL SAPUCAIA PINTO ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.112,530/0001-92, com endereço na Av. Cônego Miguel Monteiro, 555, Centro Caculé, Ba, 
repesentado por Alessandro Gabriel Sapucaia Pinto, CPF 030.907.855-52 e CRM 027396 BA. OBJETO: 
Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter 
complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 
e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para cont ratação é de: R$ 146.250,00 (cento e quarenta  e seis 
mil  e duzentos e cinquenta reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
040/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: ALESSANDRO GABRIEL SAPUCAIA 
PINTO ME. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
040/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com ALESSANDRO GABRIEL SAPUCAIA PINTO ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.112,530/0001-92, com endereço na Av. Cônego Miguel 
Monteiro, 555, Centro Caculé, Ba, repesentado por Alessandro Gabriel Sapucaia Pinto, CPF 030.907.855-
52 e CRM 027396 BA. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 146.250,00 (cento e quarenta  e seis 
mil  e duzentos e cinquenta reais). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro 
Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 040/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com 
ALESSANDRO GABRIEL SAPUCAIA PINTO ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.112,530/0001-92, com endereço na Av. Cônego Miguel Monteiro, 555, Centro Caculé, Ba, 
repesentado por Alessandro Gabriel Sapucaia Pinto, CPF 030.907.855-52 e CRM 027396 BA. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o 
Valor global do objeto de: R$ 146.250,00 (cento e quarenta  e seis mil  e duzentos e cinquenta reais). 
Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 738-1/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 040/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – ALESSANDRO GABRIEL 
SAPUCAIA PINTO ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.112,530/0001-92, com 
endereço na Av. Cônego Miguel Monteiro, 555, Centro Caculé, Ba, repesentado por Alessandro Gabriel Sapucaia 
Pinto, CPF 030.907.855-52 e CRM 027396 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento 
nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 040/2021-FMS; 
Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 146.250,00 (cento 
e quarenta  e seis mil  e duzentos e cinquenta reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
041/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021, mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com POLICLINICA CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com endereço na Rua Teodorico Novais, 4127, Cento, 
Caculé-Ba, representado por Leonilson da Cruz Saraiva, CPF 044.110.835-07, CFO BA -CD 13387. Valor 
global do objeto Adjudicado é de: R$ 40.670,00 (quarenta mil e seiscentos e setenta reias). Comissão 
Permanente de Licitação, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da 
Comissão. 
  

 
  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 041/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com POLICLINICA 
CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com 
endereço na Rua Teodorico Novais, 4127, Cento, Caculé-Ba, representado por Leonilson da Cruz Saraiva, 
CPF 044.110.835-07, CFO BA -CD 13387. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo 
do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. Valor global do objeto para 
contratação é de: R$ 40.670,00 (quarenta mil e seiscentos e setenta reias), constante do respectivo Processo 
de Inexigibilidade de Licitação Nº 041/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: 
POLICLINICA CACULÉ LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que 
será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da 
Silva - Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 041/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - 
Edital 001/2021 e CI Errata 001/2021. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com 
POLICLINICA CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
27.481.646/0001-94, com endereço na Rua Teodorico Novais, 4127, Cento, Caculé-Ba, representado por 
Leonilson da Cruz Saraiva, CPF 044.110.835-07, CFO BA -CD 13387. A Comissão Permanente de 
Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do 
objeto de: R$ 40.670,00 (quarenta mil e seiscentos e setenta reias). Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 
2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 738-2/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 041/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  POLICLINICA CACULÉ 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com endereço na Rua 
Teodorico Novais, 4127, Cento, Caculé-Ba, representado por Leonilson da Cruz Saraiva, CPF 044.110.835-07, CFO 
BA -CD 13387. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS - Edital 
001/2021 e CI Errata 001/2021, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 041/2021-FMS; Data do Contrato 15 de 
julho de 2021; Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 40.670,00 (quarenta mil e seiscentos e 
setenta reias). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 042/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com CLINICA 
MÉDICA MAIS SAUDE GBI LTDA ME, inscrita no CNPJ: 22.156.966/0001-55, situada na Rua Otávio 
Mangabeira, 502 ,  Bairro Bela Vista , Guanambi- Bahia; CEP:46.330.000, CEL: 77-998491565,  neste ato 
representada por Danilo Vitor Novais Almeida. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços 
médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-
Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 
50.610,00 (cinquenta mil e seiscentos e dez reias), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 042/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: CLINICA MÉDICA MAIS 
SAUDE GBI LTDA ME. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será 
regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da 
Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
042/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com CLINICA MÉDICA MAIS SAUDE GBI LTDA ME, inscrita no CNPJ: 22.156.966/0001-55, situada 
na Rua Otávio Mangabeira, 502 ,  Bairro Bela Vista , Guanambi- Bahia; CEP:46.330.000, CEL: 77-
998491565,  neste ato representada por Danilo Vitor Novais Almeida. Valor global do objeto Adjudicado é 
de: R$ 50.610,00 (cinquenta mil e seiscentos e dez reias). Comissão Permanente de Licitação, 15 de julho 
de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 738-3/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 042/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – CLINICA MÉDICA MAIS 
SAUDE GBI LTDA ME, inscrita no CNPJ: 22.156.966/0001-55, situada na Rua Otávio Mangabeira, 502 ,  Bairro 
Bela Vista , Guanambi- Bahia; CEP:46.330.000, CEL: 77-998491565,  neste ato representada por Danilo Vitor 
Novais Almeida. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, 
oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 042/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 
15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 50.610 ,00 (cinquenta mil e seiscentos e dez reias). Prefeito – Pedro 
Dias da Silva. 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 738-3/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 042/2021-FMS

A C A C A CLÉ CO A A A C C A É C A A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 738-3/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 042/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – CLINICA MÉDICA MAIS 
SAUDE GBI LTDA ME, inscrita no CNPJ: 22.156.966/0001-55, situada na Rua Otávio Mangabeira, 502 ,  Bairro 
Bela Vista , Guanambi- Bahia; CEP:46.330.000, CEL: 77-998491565,  neste ato representada por Danilo Vitor 
Novais Almeida. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, 
oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 042/2021-FMS; Data do Contrato 15 de julho de 2021; Vigência: 
15/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 50.610 ,00 (cinquenta mil e seiscentos e dez reias). Prefeito – Pedro 
Dias da Silva. 

 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 042/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com CLINICA MÉDICA MAIS SAUDE GBI 
LTDA ME, inscrita no CNPJ: 22.156.966/0001-55, situada na Rua Otávio Mangabeira, 502 ,  Bairro Bela 
Vista , Guanambi- Bahia; CEP:46.330.000, CEL: 77-998491565,  neste ato representada por Danilo Vitor 
Novais Almeida. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas 
cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de : R$ 50.610,00 (cinquenta mil e seiscentos e dez reias). 
Gabinete da Prefeito, 15 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 022/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com CENTRO 
MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, 
repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: 
Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter 
complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. Valor global do 
objeto para contratação é de: R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais), constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licitação Nº 022/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: 
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se 
o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de 
julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
022/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com 
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, 
repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. Valor global do 
objeto Adjudicado é de: R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 
de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 712/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 022/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – CENTRO MÉDICO 
ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-
71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado 
Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 022/2021-FMS; Data do Contrato 01 
de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valo r do Contrato:  R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais). 
Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 022/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. E 
atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO 
DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-71, com 
endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado 
Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 40.100,00 
(quarenta mil e cem reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito 
Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 023/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com IMED 
IMAGENS MÉDICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
13.314.696/0001-96, com endereço Rua Vasco Da Gama, 349, Centro, Guamambi -Bahia - CEP: 
46330.000; TEL: 77-98806-4820, repesentado por Priscila Cardoso e Cardoso. OBJETO: Credenciamento 
para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao 
Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. Valor global do objeto para 
contratação é de: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 023/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: IMED IMAGENS 
MÉDICAS LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
023/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com IMED 
IMAGENS MÉDICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
13.314.696/0001-96, com endereço Rua Vasco Da Gama, 349, Centro, Guamambi -Bahia - CEP: 
46330.000; TEL: 77-98806-4820, repesentado por Priscila Cardoso e Cardoso. Valor global do objeto 
Adjudicado é de: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 
2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 713/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 023/2021-FMS 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – IMED IMAGENS 
MÉDICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.314.696/0001-96, com endereço 
Rua Vasco Da Gama, 349, Centro, Guamambi -Bahia - CEP: 46330.000; TEL: 77-98806-4820, repesentado por 
Priscila Cardoso e Cardoso. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e 
procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 
001/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 023/2021-FMS; Data do Contrato 01 de julho de 2021; 
Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Prefeito – Pedro Dias da 
Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 023/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. E 
atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com IMED IMAGENS MÉDICAS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.314.696/0001-96, com endereço Rua Vasco 
Da Gama, 349, Centro, Guamambi -Bahia - CEP: 46330.000; TEL: 77-98806-4820, repesentado por 
Priscila Cardoso e Cardoso. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar 
as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 024/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com VALÉRIA 
BATISTA DE SOUZA FERREIRA;inscrita no CPF: 042.680.095-82, situada na  Rua Antônio Correia De 
Oliveira, 29, São Geraldo, Caculé – Bahia- CEP. 46.300.000. TEL – 77-981516250,  neste ato representada 
por Valéria Batista de Souza Ferreira. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 14.400,00 (quartorze 
mil e quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 024/2021-
FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: VALÉRIA BATISTA DE SOUZA FERREIRA. 
Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às 
formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
024/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com 
VALÉRIA BATISTA DE SOUZA FERREIRA;inscrita no CPF: 042.680.095-82, situada na  Rua Antônio 
Correia De Oliveira, 29, São Geraldo, Caculé – Bahia- CEP. 46.300.000. TEL – 77-981516250,  neste ato 
representada por Valéria Batista de Souza Ferreira. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 14.400,00 
(quartorze mil e quatrocentos reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro 
Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 024/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. E 
atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com VALÉRIA BATISTA DE SOUZA 
FERREIRA;inscrita no CPF: 042.680.095-82, situada na  Rua Antônio Correia De Oliveira, 29, São 
Geraldo, Caculé – Bahia- CEP. 46.300.000. TEL – 77-981516250,  neste ato representada por Valéria 
Batista de Souza Ferreira. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 14.400,00 (quartorze mil e quatrocentos 
reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 714/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2021-FMS 

CONTRATANTE  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  VALÉRIA BATISTA DE 
SOUZA FERREIRA;inscrita no CPF: 042.680.095-82, situada na  Rua Antônio Correia De Oliveira, 29, São Geraldo, 
Caculé – Bahia- CEP. 46.300.000. TEL – 77-981516250,  neste ato represen tada por Valéria Batista de Souza 
Ferreira. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em 
caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 024/2021-FMS; Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 
31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 14.400,00 (quartorze mil e quatrocentos reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 025/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com YURI 
SLUSARENKO DA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
30.815.880/0001-64, com endereço na Rua Vieira de Melo, 95, Vomita Mel, Guanambi-Ba, repesentado 
por Yuri Slusarenko Da Silva, CPF 393.925.768-03 e CRO BA CD 20189. OBJETO: Credenciamento para 
prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema 
Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é 
de: R$ 63.550,00 (sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais), constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licitação Nº 025/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: YURI 
SLUSARENKO DA SILVA LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, 
que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, 
cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
025/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com YURI 
SLUSARENKO DA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
30.815.880/0001-64, com endereço na Rua Vieira de Melo, 95, Vomita Mel, Guanambi-Ba, repesentado 
por Yuri Slusarenko Da Silva, CPF 393.925.768-03 e CRO BA CD 20189. Valor global do objeto 
Adjudicado é de: R$ 63.550,00 (sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais). Comissão Permanente 
de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 715/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 025/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – YURI SLUSARENKO DA 
SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.815.880/0001-64, com endereço na 
Rua Vieira de Melo, 95, Vomita Mel, Guanambi-Ba, repesent ado por Yuri Slusarenko Da Silva, CPF 393.925.768-03 
e CRO BA CD 20189. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos 
médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS, 
oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 025/2021-FMS; Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 
01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 63.550,00 (sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais). 
Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 025/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. E 
atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com YURI SLUSARENKO DA SILVA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 30.815.880/0001-64, com endereço na 
Rua Vieira de Melo, 95, Vomita Mel, Guanambi-Ba, repesentado por Yuri Slusarenko Da Silva, CPF 
393.925.768-03 e CRO BA CD 20189. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, 
deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 63.550,00 (sessenta e 
três mil e quinhentos e cinquenta reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 026/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com MEDICINA 
ESPECIALIZADA DE CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
22.443.914/0001-60, com endereço na Praça Miguel Fernandes, 37, Centro, Caculé-Ba, repesentado por 
Rômulo de Souza Rocha, CPF 034.006.856-66 e CRM 16918. OBJETO: Credenciamento para prestação 
de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de 
Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 
77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 026/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: MEDICINA 
ESPECIALIZADA DE CACULÉ LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo 
contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 
8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. 
Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
026/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, 
exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com 
MEDICINA ESPECIALIZADA DE CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 22.443.914/0001-60, com endereço na Praça Miguel Fernandes, 37, Centro, Caculé-Ba, 
repesentado por Rômulo de Souza Rocha, CPF 034.006.856-66 e CRM 16918. Valor global do objeto 
Adjudicado é de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais). Comissão Permanente de Licitação, 
01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 026/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços de  consultas, exames e procedimentos médicos 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do Credenciamento nº 001/2021 FMS. E 
atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com MEDICINA ESPECIALIZADA DE 
CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.443.914/0001-60, com 
endereço na Praça Miguel Fernandes, 37, Centro, Caculé-Ba, repesentado por Rômulo de Souza Rocha, 
CPF 034.006.856-66 e CRM 16918. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, 
deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 77.700,00 (setenta e sete 
mil e setecentos reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 716/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – MEDICINA 
ESPECIALIZADA DE CACULÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
22.443.914/0001-60, com endereço na Praça Miguel Fernandes, 37, Centro, Caculé-Ba, repesentado por Rômulo de 
Souza Rocha, CPF 034.006.856-66 e CRM 16918. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  
consultas, exames e procedimentos médicos em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 026/2021-FMS; Data do Contrato 01 
de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e 
setecentos reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 027/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com SILVAN 
SANTOS DE PAULA, inscrito sob pessoa física no CPF: 102.358.765-34, residente na Rua João 
Rodrigues Maciel , S/N, Alto do Cruzeiro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada por 
Silvan Santos de Paula. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia, oriundo do 
Credenciamento nº 002/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 8.043,00 (oito mil e 
quarenta e três reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 027/2021-FMS, 
devendo ser celebrado o contrato com a empresa: SILVAN SANTOS DE PAULA. Publique-se no local de 
costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, 
na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete 
da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
027/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia, 
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com SILVAN SANTOS DE PAULA, inscrito sob pessoa física no CPF: 102.358.765-34, residente na Rua 
João Rodrigues Maciel , S/N, Alto do Cruzeiro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada 
por Silvan Santos de Paula. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 8.043,00 (oito mil e quarenta e três 
reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - 
Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 717/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2021-FMS 

CONTRATANTE  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  SILVAN SANTOS DE 
PAULA, inscrito sob pessoa física no CPF: 102.358.765-34, residente na Rua João Rodrigues Maciel , S/N, Alto do 
Cruzeiro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada por Silvan Santos de Paula. OBJETO: 
Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as 
necessidades do município de Caculé-Bahia, oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 027/2021-FMS; Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 
31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 8.043,00 (oito mil e quarenta e três reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 027/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia, oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com SILVAN SANTOS DE PAULA, inscrito 
sob pessoa física no CPF: 102.358.765-34, residente na Rua João Rodrigues Maciel , S/N, Alto do Cruzeiro 
, Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada por Silvan Santos de Paula. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o 
Valor global do objeto de: R$ 8.043,00 (oito mil e quarenta e três reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho 
de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 3523 de Julho de 2021

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
028/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com DRA. GLIVIA RENATA SILVA NOVAES, inscrita sob pessoa física no CPF: 005.860.795-00, 
residente na Praça Calixto José Melo, número 15, Alto do Cruzeiro, Caculé Bahia, CEP: 46.300.000; Tel: 
71-981448116, neste ato representada por GLIVIA RENATA SILVA NOVAES. Valor global do objeto 
Adjudicado é de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais). Comissão Permanente de Licitação, 
01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da Comissão. 
  

 
  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 028/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com DRA. GLIVIA 
RENATA SILVA NOVAES, inscrita sob pessoa física no CPF: 005.860.795-00, residente na Praça Calixto 
José Melo, número 15, Alto do Cruzeiro, Caculé Bahia, CEP: 46.300.000; Tel: 71-981448116, neste ato 
representada por GLIVIA RENATA SILVA NOVAES. OBJETO: Credenciamento para prestação de 
serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de 
Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é 
de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 028/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: GLIVIA RENATA 
SILVA NOVAES. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 718/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 028/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  DRA. GLIVIA RENATA 
SILVA NOVAES, inscrita sob pessoa física no CPF: 005.860.795-00, residente na Praça Calixto José Melo, número 
15, Alto do Cruzeiro, Caculé Bahia, CEP: 46.300.000; Tel: 71-981448116, neste ato representada por GLIVIA 
RENATA SILVA NOVAES. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do 
Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 028/2021-FMS; Data do Contrato 01 
de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e 
setecentos reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 028/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com DRA. GLIVIA RENATA SILVA 
NOVAES, inscrita sob pessoa física no CPF: 005.860.795-00, residente na Praça Calixto José Melo, 
número 15, Alto do Cruzeiro, Caculé Bahia, CEP: 46.300.000; Tel: 71-981448116, neste ato representada 
por GLIVIA RENATA SILVA NOVAES. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, 
deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 77.700,00 (setenta e sete 
mil e setecentos reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 029/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com JOÃO 
ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS –ME, inscrito no CNPJ: 42.297.680/0001-05, situado na Avenida 
Cônego Miguel Monteiro, número 555 , Centro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada 
por João Aliomar Pereira Malheiros. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 
Nº 029/2021-FMS, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: JOÃO ALIOMAR PEREIRA 
MALHEIROS –ME. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
029/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com JOÃO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS –ME, inscrito no CNPJ: 42.297.680/0001-05, situado na 
Avenida Cônego Miguel Monteiro, número 555 , Centro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato 
representada por João Aliomar Pereira Malheiros. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro 
do Nascimento - Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 719/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 029/2021-FMS 

CONTRATANTE  – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA – JOÃO ALIOMAR 
PEREIRA MALHEIROS –ME, inscrito no CNPJ: 42.297.680/0001-05, situado na Avenida Cônego Miguel Monteiro, 
número 555 , Centro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada por João Aliomar Pereira Malheiros. 
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para 
atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 029/2021-FMS; Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 
31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 150.000,0 0 (cento e cinquenta mil reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 029/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com JOÃO ALIOMAR PEREIRA 
MALHEIROS –ME, inscrito no CNPJ: 42.297.680/0001-05, situado na Avenida Cônego Miguel Monteiro, 
número 555 , Centro , Caculé Bahia , CEP: 46.300.000, neste ato representada por João Aliomar Pereira 
Malheiros. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas 
cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto de: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Gabinete 
da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 030/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com PARANHOS 
MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
42.154.730/0001-27, situada a Praça do Mercado, n° 14, apartamento 01, centro, Caetité - Bahia, CEP: 
46.400-000, representado por Mariana Paranhos Magalhães, RG: 20.489.037-38, CPF: 034.385.375-24.. 
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica 
para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 
FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais), 
constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 030/2021-FMS, devendo ser celebrado 
o contrato com a empresa: PARANHOS MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Publique-se no 
local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito 
público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. 
Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
030/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com PARANHOS MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,  pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 42.154.730/0001-27, situada a Praça do Mercado, n° 14, apartamento 01, centro, Caetité - Bahia, CEP: 
46.400-000, representado por Mariana Paranhos Magalhães, RG: 20.489.037-38, CPF: 034.385.375-24.. 
Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais). Comissão 
Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Presidente da 
Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 720/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 030/2021-FMS 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  – PARANHOS 
MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.154.730/0001-27, 
situada a Praça do Mercado, n° 14, apartamento 01, centro, Caetité - Bahia, CEP: 46.400-000, representado por 
Mariana Paranhos Magalhães, RG: 20.489.037-38, CPF: 034.385.375-24.. OBJETO: Credenciamento para prestação 
de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-
Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 030/2021-FMS; 
Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 77.700,00 (setenta 
e sete mil e setecentos reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 030/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com PARANHOS MAGALHÃES 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.154.730/0001-27, situada a 
Praça do Mercado, n° 14, apartamento 01, centro, Caetité - Bahia, CEP: 46.400-000, representado por 
Mariana Paranhos Magalhães, RG: 20.489.037-38, CPF: 034.385.375-24.. A Comissão Permanente de 
Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do 
objeto de: R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 2021. 
Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 032/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com LEONARDO 
LEAL IVO BARAUNA inscrito no CNPJ: 27.090.981/0001-61, situada na Rua Rui Barbosa, número 125, 
Centro , Caculé Bahia, CEP: 46.300.000, neste ato representada por Leonardo Leal Ivo Barauna. OBJETO: 
Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para 
atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS. 
Valor global do objeto para contratação é de: R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), 
constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 032/2021-FMS, devendo ser celebrado 
o contrato com a empresa: LEONARDO LEAL IVO BARAUNA. Publique-se no local de costume. 
Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma 
do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da 
Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
032/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com LEONARDO LEAL IVO BARAUNA inscrito no CNPJ: 27.090.981/0001-61, situada na Rua Rui 
Barbosa, número 125, Centro , Caculé Bahia, CEP: 46.300.000, neste ato representada por Leonardo Leal 
Ivo Barauna. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e 
oitocentos reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento - Presidente da Comissão. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 720-2/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 032/2021-FMS 

CONTRATANTE  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  LEONARDO LEAL IVO 
BARAUNA inscrito no CNPJ: 27.090.981/0001-61, situada na Rua Rui Barbosa, número 125, Centro , Caculé Bahia, 
CEP: 46.300.000, neste ato representada por Leonardo Leal Ivo Barauna. OBJETO: Credenciamento para prestação 
de serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-
Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 032/2021-FMS; 
Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 163.800,00 (cento 
e sessenta e três mil e oitocentos reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 032/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com LEONARDO LEAL IVO BARAUNA 
inscrito no CNPJ: 27.090.981/0001-61, situada na Rua Rui Barbosa, número 125, Centro , Caculé Bahia, 
CEP: 46.300.000, neste ato representada por Leonardo Leal Ivo Barauna. A Comissão Permanente de 
Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do 
objeto de: R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho 
de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2021-FMS. 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
031/2021-FMS – ADJUDICA o objetivando a Credenciamento para prestação de serviços médicos de 
urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  
oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta 
com RONALDO LEANDRO ALVES REBOUÇAS, inscrita no CNPJ 20.036.934/0001-90,  pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel 
Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 
782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 63.000,00 (sessenta e três 
mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - 
Presidente da Comissão. 
  

 
  
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIG IBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25  Lei 
Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2 006 e suas posteriores alterações, torna público a 
ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 031/2021-FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com RONALDO 
LEANDRO ALVES REBOUÇAS, inscrita no CNPJ 20.036.934/0001-90,  pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, 
Centro, Brumado-Ba, repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 
BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. Valor global do objeto para contratação é de: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), 
constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 031/2021-FMS, devendo ser celebrado 
o contrato com a empresa: RONALDO LEANDRO ALVES REBOUÇAS. Publique-se no local de 
costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, 
na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete 
da Prefeito, 01 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2021-FMS 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 
 
O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 031/2021-FMS – 
Objetivando Credenciamento para prestação de serviços médicos de urgência e emergência em saúde 
publica para atender as necessidades do município de Caculé-Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 
002/2021 FMS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com RONALDO LEANDRO ALVES 
REBOUÇAS, inscrita no CNPJ 20.036.934/0001-90,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, 
repesentado por Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o 
Valor global do objeto de: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Gabinete da Prefeito, 01 de julho de 
2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 720-3/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 031/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  RONALDO LEANDRO 
ALVES REBOUÇAS, inscrita no CNPJ 20.036.934/0001-90,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por 
Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de 
serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-
Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 031/2021-FMS; 
Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 63.000,00 
(sessenta e três mil reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 720-3/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 031/2021-FMS
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 720-3/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 031/2021-FMS 

CONTRATANTE –  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADA  –  RONALDO LEANDRO 
ALVES REBOUÇAS, inscrita no CNPJ 20.036.934/0001-90,  pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.576.389/0001-71, com endereço na Rua Cel Paulino Chaves, 160, Centro, Brumado-Ba, repesentado por 
Adriano Machado Domingues, CPF 782.910.625-87 e CRM 13.920 BA. OBJETO: Credenciamento para prestação de 
serviços médicos de urgência e emergência em saúde publica para atender as necessidades do município de Caculé-
Bahia,  oriundo do Credenciamento nº 002/2021 FMS, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº 031/2021-FMS; 
Data do Contrato 01 de julho de 2021; Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021. Valor do Contrato:  R$ 63.000,00 
(sessenta e três mil reais). Prefeito – Pedro Dias da Silva. 
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EXTRATO DE CONTRATOS DE JULHO DE 2021 

NOME– OBJETO 
CONTRATO 

VALOR 
 

PRAZO 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO 

Joelma Da Silva Coutinho. Prestação de 
serviço como Professora nível II para suprir a 
necessidade da escola Centro de Educação 
Gente Nova, numa carga horária de 20 horas 
semanais além de outras funções que vierem 
a ser objeto de ordens verbais, cartas ou 
avisos, segundo as necessidades da 
contratante, desde que compatíveis com a sua 
formação profissional 

 
 
 
CONTRATO Nº 639/2021 

 

 
 
 
      R$ 9.900,00 01/07/2021até  31/12/2021 

 
 

 
 
 
Não se aplica 

Genário Guibson Santos Almeida. Prestação 
de serviços como Motorista na Vigilância 
Sanitária na secretaria de saúde atendendo a 
polução neste município, com carga horária 
de 40 horas semanais. 

 
 
CONTRATO Nº 640/2021 

 
 
R$ 7.002,00 01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Jaciarlei Barbosa De SA. Prestação de serviços 
de plantonista como motorista da unidade do 
Centr oEspecializad od oCOVID -19 neste 
município. 

CONTRATO Nº 641/2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 

Não se aplica 

Alex Sandro Meira da Silva Prestação de 
serviços de plantonista como motorista da 
unidade do Centro Especializado do COVID-19 
neste município 

CONTARTO Nº 642/2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 

Não se aplica 

Luan Pablo Bomfim Santos Prestação de 
serviços como motorista a disposição da 
Secretaria de Saúde deste Município. Com 
carga horária de 40 horas semanais 

CONTRATO Nº 643/2021 R$7.002,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

Não se aplica 

Rafae lAlmeida Do sSanto s prestação de 
serviços como motorista de ambulância à 
disposição da Secretaria de Saúde deste 
Município. Com carga horária de 40 horas 
semanais. 

CONTRATO Nº 644-2021 R$ 7.002,00 

01/07/2021 até 31/12/21 

Não se Aplica 

Paula Rosane Cruz Neves. Presente contrato é 
a prestação de serviços como enfermeira com 
o nº do COREN BA (376.307) atendendo no 
PSF DOLORES, neste município. 

 
 
CONTRATO Nº 645/2021 

 

 
 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 
 

Deuselene Andrade Duarte.Presente contrato 
é a prestação de serviços como enfermeira 
com  o nº do Coren BA (000489676) 
atendendo no PSF Adelina  neste município. 
Renovação do contrato, pois a mesma 
encontra sob Licença Maternidade 
enquadrada no art.10, II, b da ADCT 

 
 
CONTRATO Nº 646/2021 

 
 
R$ 11.093,30 

01/07/2021 até 14/10/2021 

 
 
Não se aplica 

Cacilda Nascimento Xavier Pires. Prestação de 
serviços como enfermeira com  o nº do Coren 
BA (631538) atendendo no PSF Diva Fagundes   
neste município. 

 
 
 
CONTRATO Nº 647/2021 

 
 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
 
Não se aplica 

Cintia Jackellyne Souza Silva Teixeira 
prestação de serviços como enfermeira com o 
nº do Coren BA (501922) atendendo no PSF 
Várzea Grande neste município. 

 
 
CONTRATO Nº 648/2021 

 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Arituza Guimarães Bomfim prestação de 
serviços como enfermeira com  o nº do Coren 
BA (297039) atendendo no Cento de Atenção 
Psicossocial Caps.-I  neste município. 

 
 
 
CONTRATO Nº 649/2021 

 
 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
 
Não se aplica 

Magal iBrito Couqueiro Leite prestação de 
serviços como enfermeira com o nº do COREN 
BA (000.412.534) atendendo no PSF Matheus, 
neste município. 

 
 
CONTRATO Nº 650/2021 

 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Nayara Gomes Soares prestação de serviços 
como enfermeira com o nº do COREN BA 

 
 

 
 

01/07/2021 até 31/12/2021 
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(000385244) atendendo no PSF Senhora 
Santana, neste município. 

 
CONTRATO Nº 651/2021 

 
R$ 19.200,00 

 
Não se aplica 

Valéria Carvalho de Araujo Prestação de 
serviços como enfermeira com o nº do COREN 
BA (371.168) atendendo no PSF FILINTO, neste 
município. 

 
 
CONTRATO Nº 652/2021 

 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Thainá Xavier Figuredo prestação de serviços 
como Dentista com o nº do CRO (18321) 
atendendo no PSF Dolores, neste município. 

 
 
CONTRATO Nº 653-2021 

 
 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 
 
 
  Não se aplica 

Ludmila Rebouças Lauton dos Santos. Prestação 
de serviços como Dentista com o nº do CRO 
(7003) atendendo no PSF Adelina, neste 
município. 

 
 
CONTRATO Nº 654-2021 

 
 
R$ 19.200,00 

 
 
01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Izamara Fernandes Santos. Prestação de 
serviços como Dentista com o nº do CRO 
(53042) atendendo no PSF Senhora Santana, 
neste município. 

 
 
CONTRATO Nº 655/2021 

 
 
R$ 19.200,00 

 
 
01/07/2021 até 31/12/2021 

 
 
Não se aplica 

Rodrigo Moreira Aguiar. Prestação de serviços 
como Dentista com o nº do CRO (19264) 
atendendo no PSF Várzea Grande, neste 
município. 

CONTRATO Nº 656-2021 R$ 19.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Fabio Henrique Alves Guimarães prestação de 
serviços como Dentista CRO BA 20859 
atendendo no PSF Diva Fagundes, neste 
município. 

CONTRATO Nº 657-2021 R$ 19.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

 Rayane Suzan Rodrigues Pereira prestação de 
serviços como Dentista com  o nº do CRO 
(20810) atendendo no PSF Matheus  neste 
município. 

 
CONTRATO Nº 658-2021 

 
 

 
R$ 19.200,00 

01/07/2021 até 31/12/2021 
 

 Não se aplica 

Marilia Gabriela Malheiros Tolentino 
Mangabeira prestação de serviços como 
Dentista com o nº do CRO (19930) atendendo 
no PSF Filinto, neste município. 

CONTRATO Nº 659-2021    R$ 19.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Julyane Patrícia Figueiredo Palma prestação de 
serviços como Dentista com  o nº do CRO 
(8298) atendendo no PSF Esther Silveira  neste 
município. 

CONTRATO Nº  660-2021 R$ 19.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Ozana Soares Da Silva serviços como técnica 
em enfermagem  com o número do Coren 
1048005 BA, Local  de trabalho PSF: Matheus 
atendendo a polução  neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais 

 CONTARTO Nº 661-201 
 

R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 NÃO SE APLICA 

Valeria Ribeiro da Silva prestação de serviços 
como técnica em enfermagem com o número 
do Coren 978.593 BA, Local  de trabalho PSF: 
Filinto  atendendo a polução  neste município, 
com carga horária de 40 horas semanais. 

CONTRATO Nº 662-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Jussara Ramiro Souza. Prestação de serviços 
como técnica em enfermagem com o número 
do Coren 001050.745 BA, Local de trabalho 
PSF: Esther na sala de vacina    atendendo a 
polução  neste município, com carga horária de 
40 horas semanais. 

CONTRATO Nº 663-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Lucileide Lopes Dias Lima prestação de serviços 
como técnica em enfermagem com o número 
do Coren 001008628 BA, Local de trabalho PSF: 
Senhora Santana atendendo a polução  neste 
município, com carga horária de 40 horas 
semanais. 

CONTRATO Nº 664-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Bruna Thais De Melo Lima prestação de 
serviços como técnica em enfermagem com o 
número do Coren 312901 BA, Local de trabalho 
PSF: Adelina (Estação) atendendo a polução 
neste município, com carga horária de 40 horas 
semanais. 

CONTRATO Nº 665-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

 GISELLE DE OLIVEIRA SOUZA Técnica em CONTRATO Nº 666-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 
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enfermagem com o número do Coren 314681 
BA, Local de trabalho Laboratório Municipal  
atendendo a polução neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais 

Gislane Pereira da Silva Prestação de serviços 
como técnica em enfermagem com o número 
do Coren 312648 BA, Local de trabalho PSF: 
Várzea Grande, atendendo a polução  neste 
município, com carga horária de 40 horas 
semanais. 

CONTRATO Nº 667-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Suzana Marques Da Silva. Prestação de serviços 
Como técnica em enfermagem com o número 
do Coren 001095404 BA, Local de trabalho 
Centro de Atenção Psicossocial Caps. I 
atendendo a polução neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais. 

CONTRATO Nº 668-2021 R$ 7.200,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Cássia de Jesus Ribeiro Prestação de serviços de 
plantonista como Técnica de Enfermagem 
Coren 000438150 no SAMU neste município. 

CONTRATO Nº 669-2021 R$ 160,00 por plantão 
de 24 horas. + 20% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

ROSANA DE ARAUJO RUIZ GALINDO Prestação 
de serviços de plantonista como Técnica de 
Enfermagem Coren 000438150  no SAMU neste 
município 

CONTRATO Nº 670-2021 R$ 160,00 por plantão 
de 24 horas. + 20% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

ROSANA DE ARAUJO RUIZ GALINDO Prestação 
de serviços de plantonista como Técnica de 
Enfermagem Coren 000438150 Covid -19 neste 
município 

CONTRATO Nº 671-2021 R$ 160,00 por plantão 
de 24 horas. + 40% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Diane Guimarães Prates. Prestação de serviços 
de plantonista como enfermeira Coren 294.017 
da unidade do Centro Especializado do COVID-
19 neste município 

 
 
CONTRATO Nº 672-2021 

R$ 250,00 por plantão 
de 24 horas. + 40% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões   

01/07/2021 até 31/12/2021 

  
 
Não se aplica 

Diane Guimarães Prates Prestação de serviços 
de plantonista como enfermeira Coren 294.017 
da unidade do SAMU neste município 

CONTRATO Nº 673-2021 R$  250,00 por plantão 
de 24 horas. + 20% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Tiago Andrade Costa Prestação de serviços 
como Farmacêutico atuando na Farmácia 
básica neste município, Com carga horária de 
40h semanais. 

CONTRATO Nº 674-2021 R$ 16.884,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica 

Kátia Teixeira dos Santos. Prestação de serviços 
como Coordenadora da unidade do SAMU 
deste município, com carga horária de 20 horas 
semanais. 

CONTRATO Nº 675-2021 R$ 6.600,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Kátia Teixeira dos Santos. Prestação de serviços 
de plantonista como enfermeira da unidade do 
Centr Eospecializad do CoOVID -19 neste 
município 

CONTRATO Nº 676-2021 R$ 250,00 por plantão 
de 24 horas. + 40% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até31/12/2021 Não se aplica  

Kátia Teixeira dos Santos. Prestação de serviços 
de plantonista como enfemeira no SAMU neste 
município 

CONTRATO Nº 677-2021 R$ 250,00 por plantão 
de 24 horas. + 20% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Nayara Gomes Soares Prestação de serviços de 
plantonista como enfermeira da unidade do 
Centr Eospecializad do CoOVID -19 neste 
município 
 

CONTRATO Nº 678-2021 R$ 250,00 por plantão 
de 24 horas. + 40% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Nayara Gomes  Soares Prestação de serviços de 
plantonista como E n fe r m e i r a Coren 
000.914.262 da unidade do SAMU pelo plantão 
de 24h neste município. 

CONTRATO Nº 679-2021 R$ 250,00 por 
plantão de 24 horas. 
+ 20% de 
insalubridade, sobre 
o total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Tayana Alves Valério Lima Prestação de 
serviços de plantonista como enfermeira da 
unidade do Centro Especializado do COVID-19 
neste município 

CONTRATO Nº 680-2021 R$ 250,00 por plantão 
de 24 horas. + 40% de 
insalubridade, sobre o 
total de plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  
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Tayana Alves Valério Lima Prestação de 
serviços como Coordenadora do Centro de 
Covid-19 com carga horária de 20 horas 
semanais, neste município. 

CONTRATO Nº 682-2021 R$ 9.240,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

 Romário de Jesus Pires Prestação de serviços 
de plantonista como técnico de enfermagem da 
unidade do Centro Especializado do COVID-19 
neste município. 

CONTRATO Nº 683-2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
40% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Genivan Aguiar Lima Prestação de serviços de 
plantonista como Técnico de Enfermagem 
Coren 001291312 BA na unidade do SAMU pelo 
plantão de 24h neste município. 

CONTRATO Nº 684/2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01 /07/2021 até 
31/12/2021 

Não se aplica  

Eliana de Brito Nascimento Bonfim. Prestação 
de serviços de plantonista como  Enfermeira, 
Coren 000.509.387 BA na unidade do SAMU 
pelo plantão de 24h neste município. 

CONTRATO Nº 685-2021 R$ R$ 250,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Pedro Dias da Silva 
Prefeito 

22 de julho de 2021 

 
Tayana Alves Valério Lima Prestação de 
serviços como Coordenadora do Centro de 
Covid-19 com carga horária de 20 horas 
semanais, neste município. 

CONTRATO Nº 682-2021 R$ 9.240,00 01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

 Romário de Jesus Pires Prestação de serviços 
de plantonista como técnico de enfermagem da 
unidade do Centro Especializado do COVID-19 
neste município. 

CONTRATO Nº 683-2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
40% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Genivan Aguiar Lima Prestação de serviços de 
plantonista como Técnico de Enfermagem 
Coren 001291312 BA na unidade do SAMU pelo 
plantão de 24h neste município. 

CONTRATO Nº 684/2021 R$ R$ 160,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01 /07/2021 até 
31/12/2021 

Não se aplica  

Eliana de Brito Nascimento Bonfim. Prestação 
de serviços de plantonista como  Enfermeira, 
Coren 000.509.387 BA na unidade do SAMU 
pelo plantão de 24h neste município. 

CONTRATO Nº 685-2021 R$ R$ 250,00 por 
plantão de 24 horas. + 
20% de insalubridade, 
sobre o total de 
plantões 

01/07/2021 até 31/12/2021 Não se aplica  

Pedro Dias da Silva 
Prefeito 

22 de julho de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 4923 de Julho de 2021

 
 

1 

DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 - SMEC 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Ivanete Araújo 

Moreira Brito, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que suspendeu 

o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento de 

professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado era proveniente de sua lotação 

em cargo comissionado, e não decorrente do exercício de horas suplementares na 

atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 
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Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível 
a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz a 
observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 

remuneratório. 
 

Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 
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concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora não possui direito ao enquadramento funcional, pois a 

carga horária exercida pela mesma durante o período demostrado era proveniente de 

sua lotação em cargo comissionado, e não decorrente do exercício de horas 

suplementares na atividade de docência.  

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 
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De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2007 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º, da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2007 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º, da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Adenilta de 

Oliveira Cunha, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres favoráveis à possibilidade do enquadramento 

funcional, sob o argumento de que o servidor aparentemente preencheu os requisitos 

trazidos pela Lei Municipal nº 312/2013, uma vez que a carga horária exercida pelo 

mesmo durante o período demostrado era proveniente de sua lotação em decorrência 

do exercício de horas suplementares na atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, de outro lado, são pela impossibilidade de concessão 

do enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato 

nas contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 

 

Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível 
a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz a 
observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 
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Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Impende destacar que os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, favoráveis à possibilidade do enquadramento, cingiram-se à 

análise da possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não 

adentrando nas questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito 

menos no impacto financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, a ausência de estudo de impacto financeiro prévio e do efetivo 

desequilíbrio nas contas públicas do Município, demonstrado pela planilha de impacto 
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financeiro e pelo parecer de impacto financeiro juntados aos autos e elaborados já no 

curso desta gestão. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 

financeiro e pelo parecer de impacto financeiro juntados aos autos e elaborados já no 

curso desta gestão. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Adenilza 

Oliveira Lima Teixeira, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado não cumpriu o requisito temporal 

exigido pela legislação municipal. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

  

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 
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Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 

 
Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 
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De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 

 

Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 
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De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora, de qualquer forma, não possui direito ao 

enquadramento funcional, pois a carga horária exercida pela mesma durante o 

período demostrado não preenche o requisito temporal trazido no art. 34, § 2º da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 
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consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de julho de 

2016 a dezembro de 2020 não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) 

anos alternados exigidos pela norma regente, a mesma não faz jus ao 

enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de julho de 

2016 a dezembro de 2020 não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) 

anos alternados exigidos pela norma regente, a mesma não faz jus ao 

enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 - SMEC 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Adelice da 

Silva Cunha Santos, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado era proveniente de sua lotação 

em cargo comissionado, e não decorrente do exercício de horas suplementares na 

atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 
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Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possívela majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 

remuneratório. 
 

Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 
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De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 

 

Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 
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De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora não possui direito ao enquadramento funcional, pois a 

carga horária exercida pela mesma durante o período demostrado era proveniente de 

sua lotação em cargo comissionado, e não decorrente do exercício de horas 

suplementares na atividade de docência.  

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 
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consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2005 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º, da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2005 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º, da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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1 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 - SMEC 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Cláudia Eliane 

Neves da Silva Castro Ramos, objetivando a reconsideração do Decreto nº 

1.649/2021, que suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao 

enquadramento de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos 

últimos 05 anos consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a 

carga horária de 20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 

312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado não cumpriu o requisito temporal 

exigido pela legislação municipal. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

  

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 
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Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 

 
Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 
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De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 

 

Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 
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De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora, de qualquer forma, não possui direito ao 

enquadramento funcional, pois a carga horária exercida pela mesma durante o 

período demostrado não preenche o requisito temporal trazido no art. 34, § 2º da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 
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consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária suplementar apenas no ano 

2020 não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) anos alternados 

exigidos pela norma regente, a mesma não faz jus ao enquadramento. 

 

No que concerne especificamente ao requerimento alternativo, a Lei 313/2013 
preconiza, em seu art. 35, que “Em caso de não preenchimento de vagas do quadro 
de servidores nas unidades escolares, qualquer Professor lotado na escola com 20 
horas, poderá requerer aumento de carga horária para jornada de trabalho em regime 
de 40 horas semanais. ”.  

 
Pois bem. Segundo o requerimento e o pedido de reconsideração formulados 

pela Autora, os documentos que os instruem e o relatório elaborado pela Comissão, 
a mesma Requerente ocupou, apenas no ano de 2020, o cargo de Professora do 
Colégio Municipal Professor Vespasiano Filho, com carga horária semanal de 40 
horas semanais. Desse modo, requereu o aumento de carga horária para jornada de 
trabalho em regime de 40 horas semanais, aduzindo que estava exercendo as ditas 
40h em razão de existência de uma suposta vaga real naquele colégio. 

 
Ocorre que, conforme consta de levantamento feito pela Secretaria de 

Educação e mencionado no parecer retro, não há nenhuma vaga real no Colégio 
Municipal Vespasiano Filho, havendo, de outro lado, apenas vagas temporárias – já 
preenchidas – de professores que estão em exercício de cargos em comissão na 
Administração Pública Municipal. 

 
Sendo assim, é impossível a concessão de majoração de carga horária da 

Requerente, ainda que com fulcro no art. 35, da Lei 313/13, conforme já sinalizado 

pela Comissão às fls. 53 e 54 e nos pareceres de fls. 55 e 57 e 59 a 61. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Raquel Farias 

de Aguiar Afonso dos Santos, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, 

que suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao 

enquadramento de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos 

últimos 05 anos consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a 

carga horária de 20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 

312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado não cumpriu o requisito temporal 

exigido pela legislação municipal. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

  

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 

 

Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 
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Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 
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agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 
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praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora, de qualquer forma, não possui direito ao 

enquadramento funcional, pois a carga horária exercida pela mesma durante o 

período demostrado não preenche o requisito temporal trazido no art. 34, § 2º da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 
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De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2017 a 

2020 não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) anos alternados 

exigidos pela norma regente, a mesma não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 
 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2017 a 

2020 não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) anos alternados 

exigidos pela norma regente, a mesma não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Eulene 

Pereira dos Santos Nogueira, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, 

que suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao 

enquadramento de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos 

últimos 05 anos consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a 

carga horária de 20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 

312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres favoráveis à possibilidade do enquadramento 

funcional, sob o argumento de que o servidor aparentemente preencheu os requisitos 

trazidos pela Lei Municipal nº 312/2013, uma vez que a carga horária exercida pelo 

mesmo durante o período demostrado era proveniente de sua lotação em decorrência 

do exercício de horas suplementares na atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, de outro lado, são pela impossibilidade de concessão 

do enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato 

nas contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 

 

Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 
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Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Impende destacar que os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, favoráveis à possibilidade do enquadramento, cingiram-se à 

análise da possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não 

adentrando nas questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito 

menos no impacto financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, a ausência de estudo de impacto financeiro prévio e do efetivo 

desequilíbrio nas contas públicas do Município, demonstrado pela planilha de impacto 
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financeiro e pelo parecer de impacto financeiro juntados aos autos e elaborados já no 

curso desta gestão. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 

financeiro e pelo parecer de impacto financeiro juntados aos autos e elaborados já no 

curso desta gestão. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Angélica 

Santos Pessoa Rocha, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado era proveniente de sua lotação 

em cargo comissionado, e não decorrente do exercício de horas suplementares na 

atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

  

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 

 

Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 86 23 de Julho de 2021

 

3 

Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora, de qualquer forma, não possui direito ao 

enquadramento funcional, pois a carga horária exercida pela mesma durante o 

período demostrado era proveniente de sua lotação em cargo comissionado, e não 

decorrente do exercício de horas suplementares na atividade de docência.  

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 
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De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2012 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

5 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária durante o período de 2012 a 

2020 se deu em razão da lotação da servidora em cargo comissionado, a mesma 

não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Silvana 

Dantas Brito Tavares, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres desfavoráveis ao enquadramento funcional, 

sob o argumento de que a servidora não faz jus ao direito, uma vez que a carga horária 

exercida pela mesma durante o período demostrado não cumpriu o requisito temporal 

exigido pela legislação municipal. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, também, são pela impossibilidade de concessão do 

enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato nas 

contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

  

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 
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Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz 
a observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 

 
Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 
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De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 

 

Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 
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De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Outrossim, de acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, a servidora, de qualquer forma, não possui direito ao 

enquadramento funcional, pois a carga horária exercida pela mesma durante o 

período demostrado não preenche o requisito temporal trazido no art. 34, § 2º da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Impende destacar que os referidos pareceres se cingiram à análise da 

possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não adentrando nas 

questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito menos no impacto 

financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

De modo que, conforme relatado pela comissão, para que tivesse direito a 

incorporação da carga horária de 20 horas para 40 horas, a servidora teria que ter 

uma jornada de 20 horas e realizar horas suplementares ao longo de 5 (cinco) anos 
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consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária suplementar de 2017 a 2020 

não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) anos alternados exigidos 

pela norma regente, a mesma não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 

 

 

5 
 

consecutivos ou dez anos intercalados, conforme preconiza o art. 34, § 2º, da Lei 

Municipal nº 313/2013. 

 

Considerando que o exercício da carga horária suplementar de 2017 a 2020 

não contempla os 05 (cinco) anos contínuos ou os 10 (dez) anos alternados exigidos 

pela norma regente, a mesma não faz jus ao enquadramento. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, na ausência de estudo de impacto financeiro e do efetivo desequilíbrio 

nas contas públicas do Município, bem como pela ausência de enquadramento da 

mesma ao art. 34, § 2º da Lei Municipal nº 313/2013. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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DECISÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021 - SMEC 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela servidora Ana Lúcia 

Prates Aguiar, objetivando a reconsideração do Decreto nº 1.649/2021, que 

suspendeu o Decreto n° 1.617/2020, o qual reconhecia o direito ao enquadramento 

de professores que já realizavam horas suplementares ao longo dos últimos 05 anos 

consecutivos ou 10 intercalados, para incorporar automaticamente a carga horária de 

20 horas para 40 horas conforme previsão da Lei Municipal nº 312/2013. 

 

Desta forma, a servidora pleiteia a manutenção dos efeitos do Decreto nº 

1.670/2020, para que seja concedido o direito a incorporação da carga horária de 20 

horas para 40 horas, alegando, para tanto, a ausência de ilegalidade do referido 

decreto, por supostamente não haver a criação de uma nova despesa, mas o 

reconhecimento de um direito potestativo de enquadramento dos profissionais que já 

realizavam as horas suplementares pelo período estabelecido em lei.  

 

Após a análise da documentação da servidora, a Comissão Processante e a 

Assessoria Jurídica emitiram pareceres favoráveis à possibilidade do enquadramento 

funcional, sob o argumento de que o servidor aparentemente preencheu os requisitos 

trazidos pela Lei Municipal nº 312/2013, uma vez que a carga horária exercida pelo 

mesmo durante o período demostrado era proveniente de sua lotação em decorrência 

do exercício de horas suplementares na atividade de docência. 

 

O parecer a respeito do impacto financeiro causado pelo Decreto nº 

1.670/2020, bem como a planilha demonstrativa do mesmo impacto, elaborados pelo 

departamento pessoal e pelo setor contábil e encaminhados aos autos pela Secretaria 

de Administração e Finanças, de outro lado, são pela impossibilidade de concessão 

do enquadramento funcional, tendo em vista o impacto financeiro causado por tal ato 

nas contas do Município. 

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

Primeiramente, não guarda razão as alegações da servidora quanto a ausência 

de ilegalidade do Decreto nº 1.617/2020, haja vista que o referido decreto viola 

frontalmente a Lei Federal nº 9.504/97, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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A Lei nº 9.504/97 estabelece as normas para as Eleições e todo o período 

eleitoral, que compreende os três meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos. 

 

Durante esse período, há condutas que são vedadas aos agentes públicos e, 

caso praticadas, são nulas de pleno direito, conforme art. 73, incisos V e VIII da 

referida lei, in verbis: 
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, ex officio, 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: 

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 

posse dos eleitos. 

 

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, é vedada a readaptação de 

vantagens aos servidores, assim entendida a concessão de benefícios como o 

enquadramento funcional, bem como a revisão da remuneração do servidor que 

exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, como aconteceu no 

presente caso. 

 

Nesse sentido é o posicionamento do TCM/BA, exarado no Processo nº 

10304e20. Senão vejamos: 

 
EMENTA: CONSULTA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANO ELEITORAL. LEI Nº 
9.504/1997. 1. A jornada de trabalho do servidor é prevista no regime jurídico ao 
qual ele se encontra vinculado, e, pode ser alterada de acordo com o interesse 
público, observada a irredutibilidade dos vencimentos. De tal sorte, para que seja 
possível 
a majoração da carga horária de um professor municipal, necessário se faz a 
observância dos seguintes requisitos: interesse público, autorização por Lei 
específica, majoração salarial e existência de vagas. 
2. De acordo com o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, resta claro que nos 3 
(três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, é vedado à 
Administração Pública, dentre outros, praticar atos que acarretem readaptação de 
vantagens do servidor. Nesse contexto, durante o lapso temporal em relevo, 
entende-se pela impossibilidade da ampliação de jornada de trabalho de professor 
integrante do quadro de pessoal da Administração, na medida em que tal conduta, 
ensejaria uma readaptação de vantagens, tanto no sentido funcional, quanto 
remuneratório. 
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Observa-se, portanto, que é vedada a concessão de vantagens ao servidor 

público durante o período eleitoral, motivo pelo qual o Decreto nº 1.617/2020 que 

concedeu o enquadramento funcional à servidora é ilegal, sob o ponto de vista da 

legislação eleitoral. 

 

De igual modo, o Decreto nº 1.617/2020 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei Complementar nº 173/2020, diante do aumento de despesa com pessoal nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato.  

 

Essa vedação está prevista no art. 21, inciso II da LRF, 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 art. 20; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 

Considerando que o referido Decreto concedeu enquadramento funcional à 

servidora, ocasionando o aumento da despesa do município com pessoal e que o 

mesmo foi publicado em 30 de novembro de 2020, dentro dos 180 dias vedados pela 

LRF, resta configurada a violação à mencionada Lei e, consequentemente, a 

ilegalidade do decreto, sendo nulo de pleno direito.  

 

A jurisprudência corrobora com esse entendimento, senão vejamos: 

 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. SUBSÍDIO DE 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, MEDIANTE LEI DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO N. 453/2012. VIOLAÇÃO AO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL). NORMA LOCAL PUBLICADA NO PRAZO DE 

VEDAÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DOS RECURSOS. - "É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido no prazo de 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão. Ainda que o valor 

dos subsídios, já com a majoração almejada, esteja dentro dos limites 

remuneratórios estabelecidos no texto constitucional, deve ser observada a 

limitação temporal prevista na LRF para que haja o aumento."In casu, a Lei 

Municipal n. 453/2012, aumentando a despesa com pessoal, foi promulgada em 14 

de setembro de 2012 e publicada em período inserido nos 180 dias anteriores ao 

término do mandato eletivo, o que compromete a validade da norma, por ser a 

mesma ilegal, haja vista a violação da limitação temporal. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007181620158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 11-02-2020) (TJ-PB 

00007181620158150151 PB, Relator: JOAO BATISTA BARBOSA, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Especializada Cível) (negritei) 
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Para que todo e qualquer ato possa produzir efeitos, este deve ser praticado 

de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a administração pública deve 

agir apenas dentro do que a lei autoriza, diante do princípio da legalidade. 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.717/1965, são considerados nulos os atos 

praticados com os seguintes vícios, in verbis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

(...) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (...) (sublinhei e negritei) 

 

No caso em análise, o Decreto nº 1.617/2020 possui o vício de ilegalidade do 

objeto, uma vez que fora praticado em violação aos art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 

21 da LRF, motivo pelo qual é nulo de pleno direito, não podendo ter seus efeitos 

restabelecidos. 

 

Ressalta-se que o ex-gestor não realizou qualquer estudo de impacto 

financeiro para conceder os enquadramentos funcionais aos servidores, fato 

este que gerou aumento indevido de despesa com pessoal, prejudicando o 

orçamento municipal, conforme parecer contábil e relatório de impacto 

financeiro constantes nos autos, os quais apontam o impacto financeiro no 

valor anual de R$ 1.493,691,70 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). 

 

Impende destacar que os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão 

Processante, favoráveis à possibilidade do enquadramento, cingiram-se à 

análise da possibilidade de concessão do benefício no plano fático, não 

adentrando nas questões atinentes à legalidade da concessão à época, muito 

menos no impacto financeiro causado, objeto de demonstração nestes autos. 

 

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela servidora, tendo em 

vista a flagrante ilegalidade constante do ato administrativo de concessão do benefício 

em comento, a ausência de estudo de impacto financeiro prévio e do efetivo 

desequilíbrio nas contas públicas do Município, demonstrado pela planilha de impacto 
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financeiro e pelo parecer de impacto financeiro juntados aos autos e elaborados já no 

curso desta gestão. 

 

Publique-se e Intime-se. 

 

Caculé, 22 de julho de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal. 
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Portaria Nº 17/2021 

 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação de processos 
administrativos e dá outras providências”.

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 
DIAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e das demais 
legislações em vigor e,

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º:Nomear Comissão de Acompanhamento eAvaliação de Processos Administrativos, com 
representantes da Secretaria Municipal de Administração e da Caixa de Assistência e Previdência 
Social do Servidor Público - CAPREVAC como membros da qual será responsável por apurar a 
situação quanto ao cumprimento da solicitação do ofício nº 148411/2021/ME enviado pelo 
Ministério da Economia.  

 Art. 2º: Ficam designados os seguintes servidores para compor a referida Comissão e, suas 
respectivas funções, quais sejam:  

 
Sonilda de Cássia Matos Quirino– Representante da Caixa de Assistência e Previdência Social do 
Servidor Público(Presidente).  
Rosilene Angélica Ribeiro –Representante da Caixa de Assistência e Previdência Social do Servidor 
Público(Membro) 
Ana Paula Rosa Lelis Ramos– Secretaria Municipal de Administração(Membro) 
Robson Portugal da Silva – Secretaria Municipal de Administração (Membro)  

 

Art. 3º: A administração disponibilizará todo material e pessoal necessário para apoio aos trabalhos 
desta comissão. 

 

Art. 4º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

 

Caraíbas, 22 de Julho de 2021. 

 
 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BAHIA, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 
005/2021, Processo Administrativo nº 144/2021, no dia 05 de agosto de 2021, às 
10h:30 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, 
sita na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de aquisição de gêneros alimentícios 
destinados à manutenção da merenda escolar das creches e escolas municipais, 
através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme 
especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do 
Instrumento Convocatório. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, 
de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no 
site:www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br ou pelo e-
mail:ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 21 de julho de 2021.  

 

AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BAHIA, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 
055/2021, Processo Administrativo nº 142/2021, no dia 05 de agosto de 2021, às 
14h:30 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, 
sita na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de aquisição de materiais odontológicos e 
correlatos destinados às atividades da Administração Pública Municipal, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do 
Instrumento Convocatório. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, 
de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no 
site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 21 de 
julho de 2021.  
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AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BAHIA, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 
059/2021, Processo Administrativo nº 148/2021, no dia 04 de agosto de 2021, às 
14h:30 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, 
sita na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de aquisição de peças destinados aos 
veículos pertencentes ao Município de Ituaçu, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório. Mais 
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 
08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou 
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 21 de julho de 2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BAHIA, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 
058/2021, Processo Administrativo nº 147/2021, no dia 06 de agosto de 2021, às 
14h:30 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, 
sita na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de contratação de serviços de Publicação 
do Município de Ituaçú-BA no Diário Oficial da União, em jornal impresso de grande 
circulação e publicação de atos institucionais em canal TV aberta, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do 
Instrumento Convocatório. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, 
de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no 
site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 21 de 
julho de 2021.. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BAHIA, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 
056/2021, Processo Administrativo nº 143/2021, no dia 06 de agosto de 2021, às 
8h:30 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita 
na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de aquisição de teste de COVID-19 
destinados às atividades da Administração Pública Municipal, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento 
Convocatório. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a 
sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: 
www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:  ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 21 de 
julho de 2021.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

DECRETO N° 43 / 2021 

 

Dispõe sobre medidas para o combate e enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus – COVID-19, e dá 

outras providências. 

 

Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional – ESPII pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 30 de Janeiro de 

2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19. 

 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de Fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência 

da infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19; 

 

Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos 

elevados riscos de saúde pública. 

 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, no uso legal das 

suas atribuições, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. A proibição do funcionamento de bares, e a venda e o consumo de bebida 

alcoólica no interior dos demais estabelecimento, inclusive sua comercialização através 

de sistema de delivery e entregas domiciliares, das 18h (dezoito horas) do dia 24 de Julho 

às 05h (cinco horas) do dia 25 de Julho, e de 25 de Julho a partir das 18h (dezoito horas) 

até às 05h (cinco horas) do dia 26 de Julho de 2021. 

Parágrafo Único. Fica proibido paredões de som e som automotivo nas vias 

públicas do Município no período disposto no caput deste artigo. 
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Art. 2°. Fica suspensa a realização de eventos festivos no âmbito municipal em que 

ocorra aglomeração de pessoas, vedada a utilização de qualquer equipamento de som. 

 

Art. 3°. A fiscalização para o cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto 

caberá à Equipe da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, 

podendo apurar possível infração de medida sanitária preventiva nos termos do Art. 268 

do Código Penal, sem prejuízo de demais medidas administrativas e criminais cabíveis, 

incluindo a suspensão temporária de funcionamento dos estabelecimentos que 

descumprirem as normas sanitárias. 

 

Art. 4°. Ficam mantidas as demais restrições impostas pelo Poder Executivo Municipal e 

Governo do Estado da Bahia. 

 

Art. 5°. Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Malhada de Pedras, 23 de Julho de 2021. 

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito 
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Portaria nº 82 de 23 de julho de 2021 

  

Dispõe sobre exoneração 

de servidor  ocupante de 

Cargo de Proviment o 

Em Comissão conforme 

adiante se especifica. 

  
O Prefeito do Município de Malhada de Pedras, Estado da 

Bahia, no uso das atribuições legais, 

 

  

   
RESOLVE:

 

  

  Art. 1º Exonerar a pedido a Servidora SIMONE NEVES AGUIAR, 

que
 

ocupava o cargo de Coordenadora de Ensino, Programas e Projetos, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação, com efeito retroativo a 30 de 

junho de 2021. 

 .  

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
              

Gabinete do prefeito municipal de Malhada de Pedras, Estado da 

Bahia, em 23 de julho de 2021. 

  

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS026/2021 

 
 

Processo de Administrativo n.º 060/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS A SEREM USADOS NO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. 

 Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 06 de 
agosto de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 
015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao 
Processo Licitatório acima especificado. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.  

 

Mortugaba-Ba. 23 de julho de 2021.  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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