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Edital de Licitação n°: DISPENSA Nº. 99/2015    Contrato nº:  01/2016

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHAS FUNDAMENTO
JURÍDICO

1. Há  a  previsão  no  Edital  e  no  Contrato  para  a
prorrogação?

    Art.  57,  I,  da  Lei  nº
8.666/1993 

2.

Há parecer da área técnica responsável, expondo os
motivos  que  tornam  necessário  o  aditamento
contratual e o interesse da Administração?

2.1. Os motivos apresentados subsomem-se a uma
das  hipóteses  previstas  no  art.  57  da  Lei  nº
8.666/19931?

2.2. No caso de contratos que tenham por objeto a
prestação  de  serviços  de  supervisão  e
gerenciamento,  a  vigência  proposta  acompanha
aquela do contrato supervisionado?  (Recomenda-se
que os autos sejam instruídos com o comprovante de
vigência do contrato de obras supervisionado).



















 Art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/1993 

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

 Decisão nº 90/2001-TCU-1ªC

3. Há aprovação do Parecer Técnico pela autoridade
competente?

    Art.  57,  §  2º,  da  Lei  nº
8.666/1993 

4. Consta comprovação da manutenção das condições
de habilitação exigidas na licitação?

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

5.
Consta pesquisa acerca da vantajosidade dos preços
contratados para a Administração em detrimento da
realização de novo certame?

    Art. 3º, da Lei nº 8.666/1993

1 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde
que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
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)  
III - (Vetado). 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência
do contrato. 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado
por até doze meses. 
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ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
VIGÊNCIA

(sem reflexo financeiro)
Obs.: não se aplica a serviços de natureza continuada

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


6.
Consta  nos  autos  documento  que  comprove  a
inclusão do investimento no Plano Plurianual, caso
sua execução, com a prorrogação de prazo, venha a
ultrapassar um exercício financeiro?

    Art. 167, §1º, da CF/1988

7. A licença ambiental, se exigida, encontra-se válida?     Art. 10 da Lei nº 6.938/1981

8. Consta dos autos a minuta do termo aditivo 
proposto?

    Art. 60 da Lei nº 8.666/1993

OBS:  Recomenda-se que sempre que houver reflexo financeiro por ocasião da prorrogação contratual se confeccione apenas um aditivo que contemple os dois
objetos. Caso a Administração opte por aditivos distintos é necessário que justifique no aditivo de prorrogação se há previsão orçamentária para suportar a nova etapa
e junte as declarações do ordenador de despesas e a estimativa de impacto orçamentário-financeiro de que tratam o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Assinatura do responsável pelo preenchimento  Atesto da Chefia
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