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COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

Data : 23/12/2016.     

Da : Secretaria de Saúde 

Ao : Gabinete do Prefeito.  

 
 
Ex.mo. Sr. Prefeito, 

   
                Venho solicitar ao Gabinete do Prefeito, que seja aditado o 
prazo contrato da empresa ELEALE DE ARAÚJO E PINHEIRO – ME – CNPJ Nº 
17.992.126/0001-92, com endereço à Rua Principal, S/N – Comunidade de 
Vargem Alta – no município de Alto Jequitibá- MG CEP: 36.976-000, representado 
legalmente por seu Procurador o Senhor José Antonio Neto Pinheiro, portador do 
CPF Nº 454.345.146-53, referente ao Processo de Licitação nº. 061/2014, 
Inexigibilidade nº. 005/2014, Credenciamento 002/2014, no que se refere a 
prestação de Serviços Laboratoriais de Próteses Odontológicas aos usuários 
do Sistema de Saúde, com a finalidade de credenciar pessoas jurídicas E 
Profissionais Liberais para a prestação de serviços de saúde junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
                    

DA JUSTIFICATIVA 

  

           Considerando que os preços não serão alterados, mantendo desta forma 

condições mais vantajosas para esta Administração.  

 

Considerando que “contrato administrativo”: trata-se de uma espécie de 

contrato que requer a aplicação de princípios e regras típicas do Direito 

Administrativo, o qual impõe restrições e prerrogativas decorrentes da natureza 

pública da atividade administrativa. 

 

Considerando que quando se trata de assegurar a continuidade 

do serviço público, não se invocam as normas que norteiam os contratos privados, 

pelo contrário, aplica-se um regime jurídico especial – o regime jurídico de Direito 
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público, exorbitante e derrogatório do direito comum – aos pactos em que estão 

presentes questões de interesse público. 

 

Considerando ainda, que o contrato de prestação de serviços a ser executado 

de forma contínua não foi, acertadamente, conceituado pelo legislador, mas 

segundo a majoritária doutrina, são aqueles em que a execução se mantém no 

tempo e cuja interrupção trará prejuízos à Administração. Não apenas a 

continuidade do desenvolvimento, mas a necessidade de que não sejam 

interrompidos, constituem os requisitos basilares para que se enquadrem como 

prestação de serviços a serem executados de forma contínua. 

 

Considerando que, a lei de licitações não exige que todo serviço contínuo seja 

necessariamente essencial, caso pretendesse vincular a aplicação da regra aos 

casos de serviços essenciais, assim teria explicitado no dispositivo. 

 

Considerando que a Administração deve também evidenciar que uma nova 

licitação poderá implicar em custo desvantajoso em relação à prorrogação do 

contrato em vigência. 

 

Considerando que aos recursos orçamentários destinados à contratação, cuja 

vigência ultrapassar a um exercício financeiro, não há dificuldades de 

entendimento, contudo, a fim de evidenciá-lo, vale colacionar, novamente, 

posicionamento do Professor Marçal Justen Filho[6]: 

A regra da prorrogabilidade não se vincula à importância 

do serviço, mas à previsibilidade da existência de recursos 

orçamentários para seu futuro custeio. Lembre-se que o dispositivo do 

art. 57 vincula-se à disciplina orçamentária. Um serviço 

contínuo, relacionado com uma necessidade permanente e renovada, 

poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se 

presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua 

http://200.198.41.151:8080/TCJuris/pesquisa/lista.jsp?indice=6#_ftn6
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remuneração no futuro. Logo, é perfeitamente possível que 

um serviço contínuo não apresente maior essencialidade - (...) 

Por outro lado e na medida em que a necessidade a ser atendida é permanente, 

torna-se muito problemático interromper sua prestação. 

(...). 

Ainda, o doutrinador paranaense, citado no parecer circunstanciado do 

Auditor Edson Arger, esclarece: 

A lei presume, de um lado, a inevitabilidade da disponibilidade de 

recursos para custeio dos encargos contratuais. Tanto mais porque os 

contratos de prestação de serviços não usam montar a valores que possam 

afetar disponibilidades orçamentárias. Em princípio, qualquer que seja a 

distribuição de verbas na lei orçamentária posterior, certamente existirão 

recursos para o pagamento dos serviços. Ademais, os serviços prestados de 

modo contínuo teriam de ser interrompidos, caso fosse vedada a contratação 

superior ao prazo de vigência dos créditos orçamentários. Isso imporia sério 

risco de continuidade da atividade administrativa. (...). (Grifei e negritei). 

  Considerando ainda os valores de pesquisa de preço, demonstra 

claramente a real condição do preço contratado continuam mais vantajosos para a 

administração.  

Considerando todos os fatos acima narrado, venho solicitar de V.S.ª, que seja 
aditado  o contrato, no termos do art. 57, II c/c §2º, da lei 8.66693 e suas 
alterações, in verbis: 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, 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; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

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

   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art57ii.
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N. Termos. 

  Aguarda Deferimento. 

 

 

Luiz Antonio Mendes De Paiva 
Secretário Municipal de Saúde. 

 
 
 

 

 

Nos termos do  Artigo 57, II, c/c §2º. da 

lei 8.666\93 e suas alterações, 

deferido o solicitado. 

 
 
CAPARAÓ, 23 de DEZEMBRO de 2016 
 
 
 
Cristiano Xavier da Costa  
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prefeitura Municipal de Caparaó 
Av. Américo Vespúcio de Carvalho, 120 – Centro CNPJ: 18.114.249/0001-93  

CEP: 36.834-000 – Minas Gerais Telefone (32) 3747-1286  - E-mail: prefeitura-

gabinete@bol.com.br 

 

 
2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE SERVIÇOS 

 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
02/2016, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE CAPARAÓ ELEALE DE 
ARAÚJO E PINHEIRO – ME, QUE TEM 
POR OBJETO a Prestação de Serviços 
Laboratoriais de Próteses 
Odontológicas aos usuários do 
Sistema de Saúde, com a finalidade de 
credenciar pessoas jurídicas E 
Profissionais Liberais para a 
prestação de serviços de saúde junto à  
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ, inscrita no CNPJ nº 
18.114.249/0001-93, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
CRISTIANO XAVIER DA COSTA.  

 
CONTRATADA: ELEALE DE ARAÚJO E PINHEIRO – ME – CNPJ Nº 
17.992.126/0001-92, com endereço à Rua Principal, S/N – Comunidade de 
Vargem Alta – no município de Alto Jequitibá- MG CEP: 36.976-000, representado 
legalmente por seu Procurador o Senhor José Antonio Neto Pinheiro, portador do 
CPF Nº 454.345.146-53 
 
Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebra o presente termo 
aditivo ao contrato n.º 02/2015, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, do Contrato Nº 02/2015, que 
passa a partir da assinatura do termo, a ter a seguinte redação, referente o 
PROCESSO Nº 061/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014, CREDENCIAMENTO 
Nº 002/2014. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
 
O prazo da vigência do Contrato Originário fica prorrogado até 31/12/2017, em 
conformidade com o Artigo 57, II, c/c §2º, da Lei 8.666/93 e posteriores 
alterações.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo Senhor Prefeito 
Municipal Cristiano Xavier da Costa e encontra amparo legal  no artigo 57, II, c/c 
§2º. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Espera Feliz-MG, para nele serem dirimidas 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

 
 
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, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
                           

Prefeitura Municipal de Caparaó-MG, 23 de DEZEMBRO de 2016. 
 
 
 

          CRISTIANO XAVIER DA COSTA 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

ELEALE DE ARAÚJO E PINHEIRO – ME  
CNPJ Nº 17.992.126/0001-92 

Contratada  
 

Testemunhas: 
 

_____________________________________________________________________ 
CPF:  
IDENTIDADE: 
 
_____________________________________________________________________ 
CPF:  
IDENTIDADE: 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
PROCESSO Nº 061/2014 
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2014 
CONTRATO Nº 02/2015 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ, inscrita no CNPJ nº 
18.114.249/0001-93, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
CRISTIANO XAVIER DA COSTA.  

 
CONTRATADA: ELEALE DE ARAÚJO E PINHEIRO – ME – CNPJ Nº 
17.992.126/0001-92, com endereço à Rua Principal, S/N – Comunidade de 
Vargem Alta – no município de Alto Jequitibá- MG CEP: 36.976-000, representado 
legalmente por seu Procurador o Senhor José Antonio Neto Pinheiro, portador do 
CPF Nº 454.345.146-53 
 
Período: 05/01/2016 à 31/12/2016 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Ficha: 204 

Classificação Orçamentária – 10.301.0017.2070 – Manutenção Ativ Serv de Saude 

Categoria Econômica: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Eventuais insuficiências de saldo da dotação serão reforçadas por 
suplementação nos termos da Lei Municipal.   
 
Data Aditivo: 05/01/2016. 
 
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. Art. 61. 
 
 

 
       CRISTIANO XAVIER DA COSTA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 
 
 

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO 

NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA 

05/01/2016 Assinatura: _________________ 

  CPF Nº  


