
Processo nº: 23278.001013/2017-06 – GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Edital de Licitação n°: Dispensa 41/2014 Contrato nº:  01/2015

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 FOLHAS 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
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL*

* Os reajustamentos de contratos de serviços continuados deverão ser formalizados por termo aditivo quando realizados juntamente com alguma alteração
contratual (prorrogação de prazo, acréscimos ou supressões). Nas demais hipóteses, recomenda-se o apostilamento, nos termos do art. 65, § 8º da Lei nº

8.666/1993

19. O  contrato  estabelece  que  o  valor  contratual
pode ser reajustado e qual o índice aplicável?

    Arts. 5º, §1º, 40, XI, e 55, III,
da Lei nº 8.666/1993

20. Houve solicitação do contratado?     Parecer AGU Nº JT-02, de 26
de fevereiro de 2009

21.
Há  comprovação  do  desequilíbrio  econômico-
financeiro?   

 Acórdão 54/2002 2ª C - TCU

 Acórdão  nº  1.563/2004-P  -
TCU

22.

O reajuste observa a periodicidade anual, a partir
da data limite para apresentação da proposta ou
data base do orçamento a que se refere o edital
(ou,  ainda,  da  data  do  último  reajustamento
efetuado)?

  

 Arts. 40, XI, 55, III, da Lei nº
8.666/1993;

 Art.  3º,  §  1º,  da  Lei  nº
10.192/2001

23. Há  previsão  de  recursos  orçamentários  para  o
pagamento da despesa decorrente do reajuste?

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

__________________, ____ de ____________ de _____. __________________, ____ de ____________ de _____.
(local) (local)

Assinatura do responsável pelo preenchimento  Atesto da Chefia
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