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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
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL*

* Nos termos do Parecer nº JT/02 de 2008, de lavra do Senhor Advogado Geral da União e aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a
repactuação deverá ser formalizada por meio de apostilamento, exceto quando coincidente com alteração contratual formalizada por meio de termo aditivo. Nessa
última hipótese, deverão ser atendidas as condições a seguir discriminadas:

24. A  repactuação  encontra-se  prevista  no
instrumento convocatório ou no contrato?

    Art. 40, XI e 55, III da Lei nº
8.666/1993

25.

Foi  solicitada  a  repactuação  pela  contratada
mediante  a  demonstração  analítica  da  variação
dos custos do contrato por meio da apresentação
da planilha de custos e formação de preços ou do
novo acordo convenção ou dissídio coletivo que
fundamenta  a  repactuação,  conforme  for  a
variação de custos objeto da repactuação?

  

 Art.  5°  do  Decreto  nº
2.271/1997;

 Art.  40,  caput,  da  IN
SLTI/MPOG nº 2/2008

26.
Houve  prorrogação  contratual  sem  qualquer
menção,  no  respectivo  termo  aditivo,  à
repactuação devida?

  

 Parecer  n.º  JT  –  02,  do
Senhor  Advogado-Geral  da
União,  aprovado  pelo
Excelentíssimo  Senhor
Presidente da República;

 Art. 40, § 7º, IN SLTI/MPOG
nº 2/2008

27.

Está atendido o requisito da anualidade, contado
este da data do orçamento a que a proposta se
referiu (Acordo, Convenção ou Dissídio  Coletivo
de Trabalho) para os custos de mão de obra, ou
da data da proposta para os demais insumos?

(OBS)  No caso das repactuações subsequentes  à
primeira,  foi  observado  o  interregno  de  um  ano
contado  da  última  repactuação  correspondente  à
mesma  parcela  objeto  da  nova  solicitação?
(Entende-se  como última repactuação  a  data  em
que  iniciados  seus  efeitos  financeiros,
independentemente daquela em que celebrada ou
apostilada, conforme Orientação Normativa nº 26,
de 1º de abril de 2009, da AGU).

  

 Arts.  2°  e  3°  da  Lei
10.192/2001;

  Art.  5°  do  Decreto  nº
2.271/1997;

 Art.  37,  caput,  da  IN
SLTI/MPOG nº 2/2008

28. Consta  nos  autos  do  processo  a  Convenção
Coletiva  de  Trabalho  com  comprovação  de
entrega no Ministério do Trabalho que comprova

    Art. 40, caput, IN SLTI/MPOG
nº 02/2008
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a majoração  do  salário  normativo  da  categoria
profissional empregada na execução dos serviços
contratados?

29.
A  Administração  observa  no  pedido  de
repactuação,  a  incidência  de  algum  custo  não
previsto originariamente na proposta?

    Art. 40, §1° da IN SLTI/MPOG
nº 02/2008

30.

Consta nos autos do processo, laudo técnico ou
instrumento  equivalente,  expedido  pelo  setor
competente da Administração, por meio do qual é
certificado  se  ocorreu  ou  não  a  efetiva
repercussão dos eventos majoradores dos custos
do contrato na forma postulada pela contratada?

    Art.  40,  §  6º,  da  IN
SLTI/MPOG nº 2/ 2008

31.
Há  manifestação  da  Administração  quanto  ao
pedido  de  repactuação  formulado  pela
contratada?

    Art.  40,  §§  3º  e  5º  da  IN
SLTI/MPOG nº 2/2008

32.
Há  previsão  de  recursos  orçamentários  para  o
pagamento  da  despesa  decorrente  da
repactuação?

  

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

 Art.  40,  §  2º,  VI  da  IN
SLTI/MPOG nº 2/2008

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

Assinatura do responsável pelo preenchimento  Atesto da Chefia
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