
Processo nº: 23278.013997/2016-89 e nº 23278.002183/2017-08 – SEGUROS SURA S.A.

Edital de Licitação n°: Pregão nº 11/2015    Contrato nº:  12/2015

Legislação  de  regência: Lei  nº  8.666/93  e  Instrução  Normativa  nº  02/2008  da  Secretaria  de  Logística  e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHA
S

FUNDAMENTO
JURÍDICO

VERIFICAÇÃO INICIAL*
* Instrução processual a ser observada em todos os aditivos contratuais.

1.

Há  comprovação  da  manutenção,  pela
contratada,  das  mesmas  condições  de
habilitação  exigidas  na  licitação  e  do
cumprimento das obrigações trabalhistas?

   

 Art.  55,  XIII  da  Lei  nº
8.666/1993; 

 Art. 34-A da IN SLTI/MPOG nº
02/2008.

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO*
* Instrução processual a ser observada quando houver alteração de valor que não decorra exclusivamente da prorrogação de prazo pleiteada ou efetivada.

12.

Consta  parecer  da  área  técnica  responsável,
aprovado pela autoridade competente, expondo
a motivação para os acréscimos e/ou supressões
pleiteados?

    Art. 2º, parágrafo único, II e
VII da Lei nº 9.784/1999

13.

Há justificativa da Administração que assegure a
pertinência  entre  os  serviços  originalmente
contratados e os aditados e declaração de que
não  houve  alteração  ilegal  do  objeto  do
contrato?

    Art. 3º da Lei nº 8.666/1993;

 Acórdão nº 393/2006-P-TCU

14.

Existem pareceres e estudos técnicos elaborados
por  profissionais  habilitados,  de  modo  a
configurar  a  superveniência,  em  relação  à
instauração  da  licitação  ou  à  instrução  do
processo  de  contratação  direta,  dos  fatos
determinantes das alterações, se for o caso?

  

15. Há  indicação  da  adequação  do  valor  a  ser
aditado e a metodologia de cálculo adotada?

    Acórdãos nº 297/2005-P-TCU e
nº 1.337/2008-P-TCU

16.

A Administração observa o limite para alteração
contratual previsto no art. 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93?   

 Art.  65,  §  1º  da  Lei  nº
8.666/1993;

 Metodologia  de  cálculo
determinada nos Acórdãos nº
591/2011-P-TCU e 2.819/2011-
P-TCU

17.
Há  comprovação  de  existência  de  recursos
orçamentários, na hipótese de a alteração gerar
aumento de despesa?

  

 Art.  7º,  §  2º,  III,  da  Lei  nº
8.666/1993;

 Art. 16, inc. I e II, da LC nº
101/2000

18. Há minuta de termo aditivo?     Art. 60 da Lei nº 8.666/1993

Salvador, 20 de Março de 2017. Salvador, 20 de Março de 2017.

Assinatura do responsável pelo preenchimento  Atesto da Chefia
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