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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ 

Rua. Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 - CEP 64.578-000 
CNPJ 01.612.570/0001-03 

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 002/2021 - lnexlglbllldade, ORIUNDO DA 
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. 

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 002/2021 -
INEXIGIBILIDADE, QUE TEM COMO OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA NA EMISSÃO DE PARECER SOBRE A EXECUÇÃO 
DOS BALANCETES MENSAIS E ELABORAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LOA, PPA E LDO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE 
ASSISTf!:NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 
002/2021 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
CAMPO GRANDE DO PIAUI E A EMPRESA ESCONTAP: 
ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO ESTABELECIDA. 

O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.570/0001-
03, com sede na Rua Cícero Manoel de Carvalho. nº 214. Cep: 64.578-000. Campo Grande do 
Piauí - PI , representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO JOSÉ BEZERRA, 
CPF nº 275.191 .473-04, e de outro ESCONTAP: ASSESSORIA & CONSULTORIA 
CONTÁBIL EIRELI, empresa escrita no CNPJ/MF sob o n° 09.313.076/0001-41 , com sede na 
Trav. Firmino Rodrigues. nº 120, Ap- 101 , Centro, Picos - PI , neste ato por seu representante 
legal, por seu representante legal, doravante denominados simplesmente de CONTRATANTE 
e CONTRATADA respectivamente, tendo ajustado e acordado o presente ADITIVO 
CONTRATUAL, que se regerá pelas Cláusulas e Condições abaixo estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. Por este ADITIVO CONTRATUAL fica prorrogado o prazo do Contrato nº 002/2021 -
lnexigibilidade pelo período de 12 (doze) meses. de 13/01/2022 a 13/01/2023. 

CLAUSULA SEGUNDA 
1. Por este ADITIVO CONTRATUAL fica adicionado o percentual de 9.86% ao valor mensal 
do Contrato nº 002/2021 - lnexigibilidade. correspondente ao valor de R$ 1.400.00 (Hum mil e 
quatrocentos reais). 
2. Com o acréscimo. o valor mensal do Contrato nº 002/2021 - lnexigibilidade. será de R$ 
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), nos seguintes termos: 

- Prefeitura Municipal - R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); 
- Secretaria de Saúde - R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 
- Secretaria de Educação - R$ 3.600.00 (três mil e seiscentos reais); 
- Secretaria de Assistência Social - R$ 1.200.00 (Hum mil e duzentos reais). 

CLAUSULA TERCEIRA 
1. Em re lação ao aditivo de prazo, e m regra, a duração dos contratos dessa natureza 
(serviços continuas) não pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, 
11 . da Lei nº 8.666/1993. No caso em tela, a prorrogação pretendida não acarreta a 
extrapolação desse limite. Além disso. o Contrato nº 002/2021 - lnexigibilidade, prevê a 
possibilidade de prorrogação contratual na sua Cláusula Sétima. A Lei de Licitações também 

exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e aprovada pela autoridade 
competente (art. 57, § 2°). Desta feita, ressalta-se que há a necessidade de estender a 
vigência contratual, uma vez que, como não existe na estrutura administrativa municipal 
profissional técnico especializado para realização dos serviços em comento, que são 
essenciais para o andamento e funcionamento da gestão pública, de modo que não resta outra 
opção senão a prorrogação contratual. 
2. No tocante ao aditivo de valor, o art. 65,§ 1°, da Lei de 8.666/93 prevê a possibilidade 
de aditivo até o limite de 25%. Além disso. o Contrato nº 002/2021 - lnexigibilidade. prevê a 
possibilidade de aditivo na sua Cláusula Sétima. O aditivo se refere ao percentual de 9.86%, 
dentro do limite legal. com o objetivo de adaptá-lo á realidade financeira atual. 

CLAUSULA QUARTA 
1. O presente aditivo tem fundamento nos artigos 57, li e 65,§ 1°. da Lei de 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA 
1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original , naquilo 
que não conflitar com o que nesta ocasião foi pactuado. 

E por estarem assim ajustados, assinam-no em 02 (dois) vias de igual forma e mesmo teor, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produzam os seus reais e jurídicos efeitos. 

CAMPO GRANDE DO PIAUf - PI. 11 de janeiro de 2022. 

Francisco José Bezerra 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

ESCONTAP: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 
CPF: ................ .......... .............. ... .. ..... .. .. ..... ...... .. .... . 

2. 
CPF: ................................................................ ....... . 
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CRISTINO 
CASTRO 
A CASA DE TODOS OS 
CRISTINO - CASTA l!!NSl!!S 

Av. Marcos Parente. S/N - Centro 
CEP: 64.920-000 .. Cristina Castro .. PI 

CNP3 N º 06.554.364/0001-0B 

DECRETO Nº. 004/2022, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 

• Dispõe sobre a exoneração 
de servidor Público Municipal 
por aposentadoria e, dá 
outras providências". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO, ESTADO DO PIAUI, no 
uso de suas atribuições legais e, especialmente, com embasamento no que 
dispõe o art. 37, inc. li e§ 10 da Constituição Federal, ainda; 

CONSIDERANDO que o inciso VI do art. 29 do Regime Jurídico Único e Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Cristino Castro-PI, Lei N º.011/2001, 
prevê a aposentadoria como uma hipótese de vacância do cargo de provimento 
efetivo; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal também proíbe a acumulação de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal nos Recursos 
Extraordinários com Agravos (AREs) - 1234192/ES, sob a Rei. do então 
Presidente da Corte, o E . Min. Dias Toffoli, julgado em 12/11/2019 ; -
1250903/PR. sob a Rei. do Min . Alexandre de Moraes, julgado em 16/06/2020; 
- RE 1221999/MG, sob a Rei. do Min. Luiz Fux, julgado em 01/08/2019 e outros, 
vêm reiterando o entendimento aqui esposado de que, havendo previsão na 
legislação municipal, a aposentadoria voluntária do servidor público municipal, 
ocupante de cargo efetivo, regido pelo RGPS, acarreta. a automática vacância 
do cargo público por este ocupado, de modo que, com a aposentadoria 
decorrente do serviço/contribuição para a administração pública houve o 
rompimento do seu vinculo administrativo; 

CONSIDERANDO o Estatuto dos Servidores Públicos do Município- Lei 
Nº .011 /2001, que dispõe sobre a vacância dos cargos públicos ocupados por 
servidores efetivos do Município de Cristino Castro, em decorrência da 
aposentadoria; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal instaurou processos 
administrativos específicos para cada um dos servidores aposentados, 

oportunizando aos mesmos, prazo legal para apresentação de defesa e ou 

razões que comprovassem legalidade da manutenção do vínculo ou, ainda, que 

o mesmo não ostenta a condição de aposentado. 

DECRETA: 

Art. 1° - EXONERAR por motivo de aposentadoria, os servidores públicos 
municipais: 

• lolanda de Sousa Brito Gomes - CPF: 682.672.073-68, do cargo de 

Professor(a) Classe SE Nível VIII da Secretaria Municipal de Educação, 

com data retroativa a 1 ° de janeiro de 2022. 
• Maria de Jesus Teixeira Delmondes - CPF: 077.182.253-72, do cargo de 

Professor(a) Classe SE Nível VII da Secretaria Municipal de Educação, 

com data retroativa a 1 ° de janeiro de 2022. 

Art. 2" - Os servidores serão devidamente afastados de suas atividades, através 

de Portaria de exoneração, publicada no Diário Oficial dos Municípios. 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO-PIAUI, aos 
1 O(dez) dias do Mês de Janeiro de 2022. 

t[)'l(.~I~~ 
Felipe Ferreira Dias 

Prefeito de Cristina Castro/PI 


