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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO 

ANO DE 2018 

EMENTA: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

DE RATEIO/2018 EM RAZÃO DE CONTRAPARTIDA DO 

CONVÊNIO N° 002/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO ALTO SERTÃO E O MUNICÍPIO DE MATINA -BA. 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS-ALTO 

SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o n°. 

18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, n 0294,  Centro, Caetité-Estado da Bahia - CEP 

46400-000, neste ato representado por seu Presidente, JUSCÉLIO ALVES FONSECA, neste ato 

denominado CONSÓRCIO e o MUNICÍPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n0.16417800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro 

Donato, S/N, Centro, Matina-Bahia, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, JUSCÉLIO 

ALVES FONSECA, doravante denominado CONSORCIADO, celebram o SEGUNDO ADITIVO AO 

CONTRATO DE RATEIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, referente ao acréscimo do 

pagamento da contrapartida de responsabilidade dos entes consorciados, proveniente do Convênio 

n° 002/2018, conforme adiante articulado: 

Considerando que "os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público, 

destinadas as despesas administrativas, mediante contrato de rateio", conforme Artigo 80  da Lei 

11.107/05, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Considerando o cronograma de desembolso do Concedente e contrapartida do Convenente 

estabelecido no Plano de Trabalho do Convênio n° 002/2018, assim como, que o valor da 

contrapartida será dividido por igual entre os entes consorciados com aprovação em Assembleia 

Geral do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão, no uso de suas atribuições 

legais; 

RESOLVEM pelo Primeiro Aditivo ao Contrato de Rateio do Exercício Financeiro de 2018, conforme 

as cláusulas a seguir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO DE RATEIO EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2018 

O objeto do presente instrumento é regulamentar as transferências financeiras do CONSORCIADO 

ao CONSÓRCIO para o custeio das despesas administrativas do CONSÓRCIO, de acordo com as 

disposições da Lei Federal n°. 11,107/05 e do Decreto 6.017/07. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL 

O objeto deste Segundo Termo Aditivo de Contrato de Rateio do exercício financeiro do ano de 

2018 é aditivar o custeio das despesas administrativas do CONSÓRCIO, de acordo com as 

disposições da Lei Federal no. 11.107/05 e do Decreto 6.017/07, para inclusão dos valores das 

parcelas da CONTRAPARTIDA no ano de 2018, proveniente do Convênio n° 002/2018, firmado entre 

o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão e o Estado da Bahia, através da sua 

Secretária do Meio Ambiente - SEMA, com a devida aprovação da Assembleia Geral do Consórcio 

de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRAPARTIDA e PARCELAS: 

O valor total da contrapartida para o CDS Alto Sertão, proveniente do Convênio n° 002/2018, será 

de R$ 80.343,25 (oitenta mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo 

que no exercício de 2018 será desembolsado o valor de R$ 47.155,12 (quarenta e sete mil cento 

e cinquenta e cinco reais e doze centavos), divido entre os municípios consorciados. 

Parágrafo Único. O para pagamento deste segundo aditivo de rateio será realizado em duas 

parcelas de R$ 1.473,60 (mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), perfazendo 

o total de R$ 2.947,20 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) como 

contrapartida do Convênio n0002/2018 para o ano de 2018. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA: 

O valor de R$ 1.473,60 (mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) será pago 

pelo Município até o dia 10 de outubro de 2018 e até 10 de novembro de 2018, perfazendo o 

total de R$ 2.947,20 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) como 

contrapartida do Convênio n0002/2018 para o exercício financeiro de 2018. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE RATEIO DE 2018/PRIMEIRO 

E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS: 

O valor do contrato de rateio original de 2018 é de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), 

com acréscimo de R$ 3.312,00 (três mil trezentos e doze reais) do Primeiro Termo Aditivo de 

Contrato de Rateio do exercício de 2018, que passou a ser de R$ 22.512,00 (vinte e dois mil 

quinhentos e doze reais) e acrescido do valor de R$ 2.947,20 (dois mfl novecentos e quarenta e 
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sete reais e vinte centavos) deste segundo Termo Aditivo ao Contrato de Rateio/2018 passa a ser 

R$ 25.459,20 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove mil reais e vinte centavos). 

Parágrafo Único, o valor final do contrato de rateio/2018, especificado no caput desta cláusula, 

inclui parcelas quitadas e vincendas no ano de 2018, com o cômputo de todas as parcelas mensais 

do contrato de rateio/2018 e acréscimo deste aditivo contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente termo aditivo decorre das disposições da Lei Federal n°. 11.107/05 e do Decreto 

6.017/07, em especial, Artigo 80  da Lei 11,107/05, Contratos de Consórcio Público ratificado 

mediante Leis Municipais dos entes consorciados, estatuto do CDS Bacia do Paramirim, assim como, 

aprovação da Assembleia Geral do Consórcio. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre 

as partes, inclusive dotação orçamentária. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONSÓRCIO e CONSORCIADO, e pelas testemunhas abaixo. 

Caetité, 05 de setembro 2018. 

CPF N° 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CAPA DE PROCESSO 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0306042017 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 09/2017 

Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-
Especializado na Área de Licitações e Contratações realizadas pelo Município de 
Matina Bahia, atuação em processos administrativos com emissão de pareceres no 
setor de recurso humano, além de atuação em processos judiciais, nas jurisdições 
Estadual e Federal, ambas em 1.0  grau, nas quais seja parte o município de Matina. 

CONTRATADA: AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, II 

MATINA/BA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

Matina (BA), 26 de setembro de 2018. 

A sua Excelência 
Juscélio Alves Fonseca 
MD. Prefeito Municipal de Matina 

Senhor Prefeito, 

Sirvo-me do presente para solicitar a prorrogação da vigência do 

contrato n° 0306042017, que tem por objeto a contratação direta do escritório de advocacia 

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

inscrita no CNPJ n° 27.402.862/0001-05, com inexigibilidade de licitação fundamentada 

no art. 25, II c/c art. 13, III e V, da Lei 8.666/93, para prestação dos serviços de consultoria 

e assessoria de caráter técnico-especializado na área de licitações e contratações realizadas 

pelo município de Matina Bahia, além de atuação em processos judiciais, nas jurisdições 

Estadual e Federal, ambas em 1.0  grau, nas quais seja parte o município de Matina, tendo 

em vista a necessidade dos serviços e que os preços estão compatíveis com os praticados 

no mercado. 

Além disso, a empresa manifestou interesse na prorrogação do contrato, o valor global de 

R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), cujo pagamento será efetivado em 

3 (três) parcelas mensal de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), mantendo o 

valor mensal, com vigência até 31 de dezembro 2018, o que se torna vantajoso para 

administração, uma vez que realizar novo procedimento licitatório pode acarretar o 

aumento dos referidos valores 

Atenciosamente, 

Manoel José da Cruz 
Secretário Municipal de Administração 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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87 

N° Processo 

Cód. Contribuinte 

824657 

lnsc. Municipal 

1901230 

Exercido 

2018 

Nb Alvará 

1196 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS 

74.11-0101 SERVIÇOS ADVOCATICIOS 

Data de Validade do Alvara 
31/12)2018 

Data do Emissão do Alvara 
- 3o/9.f10i8 

AVISO 

TER EM LOCAL VISIVEL 

CrISÀIberto Rodigues • - $ Neves 
Pirtor d Tributos 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 

RIACHO DE SANTANA 

Alvará de Fiscalização e Funcionamento - 

CONCEDIDO A 

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CNPJ 1 CPF 

27.402.862/0001-05 

Data Inicio Atividade 

1710212017 

R.G 

   

Nome de Fantasia 

Endereço 

RUA G000FREDO GUEDES N° 110 Bairro: CENTRO Município: RIACHO DE SANTANA 
CEP: 46470000 

Descrição da Taxa 

CNAE (Atividade Secundâria) 

RESTRIÇÕES 
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Nome 
AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CPFIC.N.P.J 
27.402.86210001-05 

C.G.A da Empresa 
1901230 

Endereço: 

RUA GODOFREDO GUEDES 110 

Bairro: CEP: Município: UF: 

CENTRO 46470000 RIACHO DE SANTANA BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 

RIACHO DE SANTANA 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N°. 621/2018 

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(a). 

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a 
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da 
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade 

administrativa. 

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos endereços 
www. riachodesantana. ba.gov. br. 
Conforme código de controle informado abaixo. 

Certidão emitida via internet em: 	 Codigo de ControU dii Certidão: 
16/08/2018 	 6709,621.20180816S209.824657 

Cr IQJO iIlida a 4  1 4 11201h 

UM 1111111111 111 101111! 11111; 11 1,11111,1111 111 ~ 11111 R 111 111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 17/09/2018 16:36 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dosa rts. 113 e 114 da Lei 3,956 de 11 de dezembro de 1981 Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N° 20182192463 

RAZÂO SOCLAI  

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DEAD 

iNSCRiÇÃO ESTADUAL CNPJ 

27.402.86210001-05 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou luridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 17/09/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.bagov.br  

Valida com a apresentaç.o conjunta do cartão original de inscriçO no CPF ou no CNPJ da 
Secselaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

lgini 1 .k' 1 	 RICcnidaoNcgatis rpi 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CNPJ: 27.402.862/0001-05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a' a 'd' do parágrafo único do art. lida Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Irfb.gov. br> ou <http:/Jwww pgfn gov br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 08.36.45 do dia 17/07/2018 <hora e data de Brasília> 
Válida até 1310112019. 
Código de controle da certidão: F562.98DB.3B54.C36D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

i7/fl7!'fflR ()R-Ij 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALIHC 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 27.402.862/0001-05 

Certidão n o: 158476189/2018 
Expedição: 17/09/2018, às 16:42:32 
Validade: 15/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
A 	D 	V 	O 	C 	A 	C 	1 	A 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ 
sob o n° 27.402.862/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

e 	estes: :tt 
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VOLTAR 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	27402862/0001-05 
Razão Social:AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 

Endereço: 	R GOEDOFREDO GUEDES 110 CASA / CENTRO / RIACHO DE 
SANTANA / BA 146470-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090318290884052530 

Informação obtida em 17/09/2018, às 16:41:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

1 	Iflfl:flfll O • 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
 - 31/10/2018 09:10:36

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: ffb86d54-5dd0-4240-ac42-5eabc15f7508



PEDIDO N°: 
11 111 11 11 11 11 11 

25/09/2018 	003287194 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003287194 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 25/09/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, portador do CNPJ: 
27.402.862/0001-05, estabelecida na RUA GEODOFREDO GUEDES, 110, CASA, CENTRO, CEP: 46470-000, 
Riacho De Santana - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 25 de setembro de 2018. 

003287194 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Matina - Bahia, 26 de setembro de 2018. 

Senhor Contador: 

Venho através do presente encaminhar o processo de prorrogação do contrato n2  0306042017, da 

empresa AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ n2  

27.402.862/0001-05, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
consultoria e assessoria de caráter técnico-especializado na área de licitações e contratações realizadas 
pelo município de Matina, Bahia, atuação em processos administrativos com emissão de pareceres no 
setor de recurso humano, além de atuação em processos judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, 
ambas em 1.2 grau, sendo o valor de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), será pago 
em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), para que 

seja tramitado junto ao setor competente, objetivando a: 

1 - A indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa. 

Atenciosamente, 

FONSECA 
de)14'atina-BA 

AO: ILMO. SR. 
CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
NESTA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina / BA 
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SIL.NofillEIff^I%l E/'E S 
CarscjItcria e ~sessc>ria Cc,rat,biI LTOA 

Ofício n°43/2018 	 Matina - BA, 26 de setembro de 2018. 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao ofício, expedido por Vossa Senhoria, informamos que os recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes para prorrogação do 
contrato n° 0306042017, da empresa AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ n° 27.402.862/0001-05, que tem por objeto a 
contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área 
de Licitações e Contratações realizadas pelo Município de Matina Bahia, atuação em 
processos administrativos com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de 
atuação em processos judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.1  grau, sendo 
o valor total de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), correrão por conta do 
seguinte Elemento Orçamentário: 

Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários. 

A informação da contabilidade neste processo limita-se exclusivamente a informar a existência 
da disponibilidade orçamentária para empenhar a despesa prevista para o aditivo. 

Sem mais para o momento aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

1  Conta 

Exm°.Sr. 
Juscélio Alves Fonseca. 
M. D. Prefeito Municipal de Matina. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Matina - BA, 26 de setembro de 2018. 

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Matina. 

Prezado Assessor. 

Venho através deste, encaminhar o presente processo, objetivando que seja analisado e emitido 
Parecer Jurídico sobre a possibilidade de prorrogação do contrato n2  0306042017, que tem por objeto a 

contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área de 
Licitações e Contratações realizadas pelo Município de Matina - Bahia, atuação em processos 

administrativos com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de atuação em processos 
judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.2 grau, nas quais seja parte o município de 
Matina, sendo o valor de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), será pago em 03 (três) 
parcelas iguais e sucessivas de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), em favor da empresa 
AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  

27.402.862/0001-05. 

Confiante no atendimento do presente aguardo seu pronunciamento. 

Atenciosamente, 

1/' VES 'NSECA 
Pref. to,y"un cípio de Matina-BA 

AO: ILMO. SR. 
ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
NESTA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina/ BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNP.J: 16.417.800/0001-42 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. SERVIÇO CONTÍNUO. MINUTA 
DE ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO. FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 
57,11 DA LEI N° 8.666/1993. APROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais do Termo Aditivo ao contrato n° 
0306042017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Matina e a empresa AMANDO 
BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para a contratação 
serviços de consultoria e assessoria de caráter técnico-especializado na área de licitações e 
contratações realizadas pelo município de Matina Bahia, além de atuação em processos 
judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.0  grau, nas quais seja parte o 
município de Matina. 

O pedido foi instruído com a solicitação e justificativa do Secretário Municipal de 
Administração e Finanças, fundamentando o pedido para o aditivo de prorrogação de prazo 
de vigência contratual. 

Foi informado que a prorrogação de Vigência será até 31 de dezembro 2018. 

Como o valor total de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), cujo 
pagamento será efetivado em 3 (três) parcelas iguais de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e 
sessenta reais), mantendo o valor mensal. 

ANÁLISE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO 

Para o exame da prorrogação pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, é 
imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza. Neste sentido, à 
época da licitação a Administração declarou que os serviços envolvidos são de prestação 
continuada. 

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o 
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a 
prorrogação pretendida não acarreta a extrapolação desse limite. 

A Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e 
aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 2°). 

Em atendimento, a secretaria solicitante, afirmou que há a necessidade de estender a 
vigência contratual. Por sua vez, autoridade competente aprovou a prorrogação, com base 
nas razões descritas. 

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da 
Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa 
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de 
conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da Administração. 

Prosseguindo a análise jurídica do feito, cabe salientar que o art. 57, inciso II e § 2° da Lei n.° 
8.666/1993, estabelece que: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. S/N° - Telefax 773643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
C'.VP.J: 16.41 .8OO/OOO1-42 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçanientá rios, exceto quanto aos 
relativos: 

ii - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses; 

§ 2e Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previnmnente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 

Da leitura e interpretação do dispositivo acima transcritos, conjugados com as disposições 
da Lei n° 8.666/1993, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à 
regularidade da prorrogação do prazo contratual, a saber: 

1) existência de previsão contratual admitindo a possibilidade de prorrogação; 

2) interesse da Administração na continuidade dos serviços; 

3) interesse expresso da contratada na prorrogação; 

4) limite total de vigência de 60 meses; 

5) prestação regular dos serviços até o momento; 

6) obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; 

7) redução ou eliminação dos custos já pagos no primeiro ano; 

8) respeito aos limites de preços estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; e 

9) aprovação formal pela autoridade competente; 

10) Manutenção da condições iniciais de habilitação pela contratada 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se a celebração do Termo Aditivo é possível, desde que 
atendidas as condicionantes expostas nos itens deste opinativo. 

S.M.J. 

É o parecer. 

Matina, BA, 27 de setembro de 2018. 

Eva 
OAB  

nturteCoeflio Jr. 
15196 - Assessor Jurídico. 

Praça Helena Carmem de Cas o Donato. S/N' - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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JusC 
PREF 

NSECA 

UNI,  lO DE MATINA 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Segundo Termo aditivo n° 01/2018 ao contrato 
no 0306042017 celebrado entre O MUNICIPIO 
DE MATINA e a empresa AMANDO BARRETO 
RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA. 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, 
celebrado com fundamento do processo de Inexigibilidade n°. 09/2017. 
Resolvem aditar o contrato n° 0306042017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/93; 

Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 
28 de setembro de 2018, vigorando até 31 de dezembro de 2018. 

Cláusula Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços prestados o 
valor total de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), cujo pagamento 
será em 3 (três) parcelas iguais de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusula do 
Contrato supracitado, tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e parágrafos 
da lei 8.666/93. E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais. 

Matina (BA), 28 de setembro de 2018. 

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIE' 
	

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CONTRA DA 
/ / 

Testemunha: 

Nome:  L;c CQMo 
CPF:O.5JGS-b 

 

Nome:~  culvat 
013 	-3 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° .. Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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3 
MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
SEXTA-FEIRA • 28 DE SETEMBRO DE 2018 

ANO XI 1 N 2 941 

  

CONTRATOS 

SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 0306042017 CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINA E A EMPRESA AMANDO BARRETO RIBEIRO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, celebrado com fundamento 
do processo de Inexigibilidade no. 09/2017. 
Resolvem aditar o contrato n° 0306042017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/93; 

Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 28 de setembro de 
2018, vigorando até 31 de dezembro de 2018. 

Cláusula Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços prestados o valor total de R$ 
26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), cujo pagamento será em 3 (três) parcelas iguais de R$ 
8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato supracitado, 
tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e parágrafos da lei 8.666/93. E, por estarem justos e 
aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos 
legais. 

Matina (BA), 28 de setembro de 2018. 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINA 

AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATADA 

Testemunha: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

te documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
im verifiçr aR ssinhjrs v 	site httns!/r)nrfIdpssjntIjrs c.nmhr:443 e utilize o códioo 7E52-E4F7-E4A3-4A17. 
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