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Parecer nº. 05/2021. 
Processo nº.: _04/2021 
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

ÓBIDOS 
Procedência: CPL 
Assunto: Parecer alusivo ao 4º Termo Aditivo alusivo ao Processo Administrativo 
004/2021/SEMSA/PMO 
 

I – Relatório 
 

Trata-se do Memorando 021/2021-CPL, mediante o qual encaminha à Procuradoria 
Jurídica, o Processo Administrativo nº 004/2021/SEMSA/PMO, referente ao 4º Termo Aditivo 
de acréscimo de aproximadamente 20,07% (vinte virgula zero sete por cento)no valor global do 
contrato , em razão do aumento de 06 (seis) leitos, mudança de dotação orçamentária e alteração 
de fiscais ao Contrato Administrativo nº 01/2019/PMO/SEMSA, proveniente da Inexigibilidade 
de Licitação  nº 002/2019/PMO/SEMSA, que tem como objeto a contratação da Associação de 
Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA, objetivando a prestação de serviços médico-
hospitalares de baixa e média complexidade, conforme plano operativo 2019/2020. 

 
O referido processo trouxe à baila Justificativa da lavra da senhora Secretária 

Municipal de Saúde (fls. 04/06), que dentre vários aspectos destacou o seguinte: 
 

“O município de Óbidos (...) vem adotando medidas de enfrentamento à pandemia do 

Novo Coronavírus nº 042 de 13 de janeiro de 2021, o qual trouxe consigo várias 

medidas de combate à propagação do vírus, a testagem em pacientes como forma de 

monitoramento e controle na evolução do contágio, entre outras medidas. Mesmo 

com todas as medidas até então adotadas houve acréscimo considerável nos casos de 

contaminação o que consequentemente levou a um aumento na quantidade de 

pacientes que necessitam de atendimento, especificamente relacionados à internação. 

Dados  mostram que a Unidade de Urgência e Emergência Dr. José Benito Priante e 

no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos estão com seus leitos lotados e 

pacientes estão sendo transferidos para o Município de Itaituba. (...) verificou-se em 

reunião entre os gestores do Município e da entidade referenciada (Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de Óbidos) a necessidade de se aumentar os leitos na 

quantidade de 06 (seis). Diante da situação foi enviado Ofício 006/2021 pelo 

representante da referida Santa Casa ao Município, solicitando apoio financeiro, 

com anexos: Plano de Trabalho contendo numero de casos confirmados, de pacientes 

em tratamento e de óbitos, cronograma de desembolso, metas a serem atingidas , 

planilha detalhada de investimentos com os valores diário, mensal e total dos seis 

leitos para o período de 06 (seis) meses. Em análise constatou-se que por dia cada 

leito custará R$795,01, mensalmente seis leitos custarão R$143.101,64 acarretando 

um valor global de R$858.609,84. Que em razão da urgência  no atendimento a 

pacientes acometidos pelo Coronavírus, verifica-se que existe possibilidade em aditar 

contrato existente para repasse de recurso financeiro objetivando custear 

internações, como sói ocorrer com o Contrato Administrativo nº 

001/2019/PMO/SEMSA proveniente da Inexigibilidade de Licitação nº 

002/2019/PMO/SEMSA que tem como objeto a Contratação da Associação de 

Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA, objetivando a prestação de 

serviços médico-hospitalares de baixa e m´pedia complexidade, conforme plano 

operativo 2019/2020; Que o contrato encontra-se vigente, tem valor global no 

montante de R$1.426,684,56; dente suas cláusulas estão as que permitem alterações 
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especialmente em seus valores. Constatou-se que já houveram alterações para 

prorrogação de seu prazo, atualização da dotação orçamentária, modificações parra 

inclusão de cláusula contratual para repasse de auxílio financeiro emergencial 

concedido pelo governo federal; Que além da 1ª e 2ª alterações, em dezembro de 2020 

ocorreu a 3ª alteração para prorrogar mais uma vez o prazo contratual; assim, após 

enumerar uma série de considerandos, relacionados ao Estado Emergencial devido 

ao COVID-19; as ações realizadas pelos entes municipais no  combate à doença; que 

a saúde com qualidade é um direito fundamental do cidadão e um dever do Estado 

/PMO/SEMSA em promovê-la; que existe lastro orçamentário para custeio das 

despesas; as cláusulas quinta e décima terceira do contrato administrativo nº 

001/2019/PMO/SEMSA proveniente da Inexigibilidade Licitatória nº 

002/2019/PMO/SEMSA; que existe amparo na lei 8.666/93, entende ser possível a 

confecção de um 4º Termo Aditivo para aumentar o quantitativo, todavia não em sua 

totalidade, uma vez que o valor para seis meses ultrapassaria os 25% do valor global 

do contrato permitido em lei; Nessa ótica, justifica, a senhora Secretária de Saúde, 

que com base no valor mensal a ser gasto com seis leitos no montante de 

R$143.101,64, para o período de 02 (dois) meses ter-se-á o valor total de 

R$286.203,28, montante esse que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor 

global do contrato, pelo que entende ser justificável a alteração do mencionado 

contrato licitatório, aumentando-se o quantitativo de seis leitos para o período de 

dois meses ...”    

 
O feito foi instruído com os documentos necessários ao feito, conforme anexos ao 

Memorando nº 021/2021-CPL, devendo ser destacado os seguintes: (i) Ofício nº 06/2021 da Santa 
Casa de Óbidos (fls. 8/9); Plano de Trabalho apresentado pela Santa Casa (fls. 10/17); Cópia do 
Contrato Administrativo nº 01/2019/PMO/SEMSA – Inexigibilidade de Licitação nº 
002/2019/PMO/SEMSA (fls. 18/31); 1º, 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato Administrativo nº 
01/2019/PMO/SEMSA proveniente da Inexigibilidade nº 002/2019/PMO/SEMSA (fls. 32/43); 
Ofício nº 11/2021encaminhado pela Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA, acompanhado do 
Estatuto Social Certidões Negativas (fls. 45/66); CNPJ (fls. 67); Termo de Reserva Orçamentária 
(fls. 68). 

É o relatório. 
II - Análise Jurídica  

 
II.1 – Do Mérito      
 

Com efeito, no caso em destaque observa-se proposição formulada pela senhora 

secretária municipal de saúde, no sentido de ser alterado e, assim, acrescido ao conteúdo do 

Contrato de Inexigibilidade nº 002/2019/PMO/SEMSA (fls. 32/43) alusivo ao 4º Termo Aditivo 

para aumentar o quantitativo de leitos, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, para 

um total de 06 (seis ) leitos ao valor mensal de  R$143.101,64, o que corresponde ao montante de 

total de R$286.203,28, montante esse que corresponde a 20% (vinte por cento) do pactuado 

originalmente naquele Contrato de Inexigibilidade.  

 

A rigor a Lei n.º 8.666, de 1993, a teor do disposto no artigo 65, inciso I, b, c/c 

seu § 1º, preconiza a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos, desde 

que justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto 

originalmente pactuado, observados os percentuais máximos ali previstos.  

O art. 65, I, b da citada Lei Federal, estabelece in verbis: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300630/artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300603/inciso-i-do-artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300530/alinea-b-do-inciso-i-do-artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300244/par%C3%A1grafo-1-artigo-65-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

(...) 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato (...). 

 

Conforme a legislação acima reproduzida, especialmente o disposto no § 1º, do art. 

65, a dimensão do objeto contratual poderá ser ampliada, desde que o acréscimo, em valor, não 

ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, o qual, no 

presente caso, corresponde ao percentual ao estatuído na lei em tela. 

 

Os documentos carreados ao presente procedimento retratam a correção da 

proposição suscitada, eis que se amolda ao preconizado na legislação de regência, inclusive por 

haver dotação orçamentária ao cumprimento da finalidade procedimental em tela, a teor do 

documento firmado às fls. 68. 

 

Ademais, em apoio a essas vertentes ora registradas, é imperioso explicitar que em 

tempos atuais, mais se justifica ainda o procedimento ora levado a efeito, pois o mundo vivencia 

adversidades pandêmica decorrente de crise sanitária provocada pelo Novo Coronavírus. 

 

Consideradas todas essas premissas, notadamente o cumprimento das formalidades 

legais na edição do procedimento levado a efeito, bem como a legislação correlata, tem-se que 

para efeito de dispensa de licitação há de se considerar o texto autorizativo de lei, que, no contexto 

contemporâneo de pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID19) flexibiliza, em termos, 

as regras fixadas para a contratação quando se observa procedimento de dispensa de licitação. 

 

Assim seja em decorrência do que preceitua o art. 24, IV, da  Lei Federal nº 8.666 

c/c a Lei 13.979/2020 em seu art. 4º - B, I, II e III, acrescentado pela Lei Federal nº 14.035/2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 2019, c/c com o Decreto 

Municipal nº 042 de 13 de janeiro de 2021, constata-se permissibilidade legal para a presente 

chancela do Termo Aditivo em comento. 

 

À derradeira, não obstante a viabilidade de chancela do presente Termo Aditivo, 

impõe-se no que pertine à Minuta do referido 4º Termo Aditivo em análise, a 

correção/modificação/alteração da Cláusula 1ª das Partes e Cláusula 12ª que trata da 

Fiscalização, Acompanhamento e Controle, além da Cláusula 5ª relativa ao valor dos 

serviços e contrato e da dotação orçamentária para atualização da dotação orçamentária do 

contrato administrativo nº 01/2019/PMO/SEMSA, antes citado.  

oii 
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III – CONCLUSÃO 

 

A VISTA DO EXPOSTO, restrito aos aspectos jurídico-formais, confrontando o 

expediente com a legislação coligida, concluímos que a proposição se configura regular, posto 

que atende ao disposto nos dispositivos da Lei 8.666/93, acima elencados. Nesse sentido, esta 

Procuradoria Jurídica ENTENDE, CONCLUI e OPINA, pela viabilidade jurídica do 4º Termo 

Aditivo ao Contrato nº. 001/2019 - TP - 003/2019/PMO/SEMPOF, desde que atendida a 

recomendação acima formulada. 

 

Ainda, mister ressaltar que a Administração Pública deverá manter, em seu sítio 

oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho até 

cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, na forma como previsto no artigo 10 da Lei 

13.019/2014. 
 
Este é o parecer, salvo melhor juízo.  
 
Óbidos/PA, 03 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Antonio Edson de Oliveira Marinho Junior 
Advogado - OAB/PA 7.679 

Decreto n.º 023/2021 
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