
Processo nº: ________________________________________________________________________________

Edital de Licitação n°: ____________________________ Contrato nº:  _______________________________

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993; LC nº 101/2000;

REQUISITO SIM NÃO N/A FOLHA
S

FUNDAMENTO
JURÍDICO

1.

Tratando-se de alteração unilateral, foi observado o
limite percentual previsto em lei?

  

 Limites  previstos  no  art.  65,
§§  1º  e  2º,  da  Lei  nº
8.666/1993;

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

2. Consta  parecer  da  área  técnica  responsável,
expondo a motivação do aditivo e o interesse da
Administração?

2.1. Os motivos esclarecem a razão pela qual as
soluções técnicas  inicialmente projetadas não se
mostraram  suficientes  para  a  consecução  do
objeto  pactuado  e  subsomem-se  a  um  dos
permissivos legais para alterações quantitativas ou
qualitativas do contrato?

2.2. Há declaração de que a alteração proposta não
implica em modificação da concepção preliminar do
projeto original?

2.3. Há comprovação de que a alteração manterá o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato?

2.4. Há relatório atualizado sobre o cumprimento
regular do serviço contratado, ou ainda registros de
fiscalização do cumprimento do objeto contratado
pelo DNIT, conforme estabelecido no contrato? 

2.5.  Na hipótese de  inclusão de novos itens  ou
acréscimo  de  quantitativos  de  itens,  foram
observados os preços praticados no mercado? (no
caso  de  obras  e  serviços  rodoviários,  deve-se
utilizar a tabela de referência do Sicro na aferição
dos preços unitários a serem contratados, ou, se os
novos preços não estiverem ali previstos, deve-se
indicar o modo de sua cotação).

2.6.  Há  indicação  do  total  acumulado  das
supressões  contratuais  e  o  total  acumulado  dos
acréscimos contratuais, verificando se respeitam o
limite máximo permitido para alteração contratual? 

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

















































 Arts. 15, § 1º, 65 e 67, da Lei
nº 8.666/1993;

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

 Acórdão nº 393/2003-TCU-P;
 Acórdãos nº 424/2003-TCU-P;
 Acórdão nº 798/2008-TCU- P;
 Acórdão nº 297/2005-TCU-P;
 Acórdão nº 1337/2008-TCU-P
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3. Há aprovação do Parecer Técnico pela autoridade
competente?

  
 Art.  57,  §2º,  da  Lei  nº

8.666/1993

4.
Há declaração de não alteração do objeto/escopo
do contrato?     Art. 3º, da Lei nº 8.666/1993

(vinculação ao Edital)

5. Há  comprovação  da  manutenção  das  condições
iniciais de habilitação?

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

6.
Havendo  aumento  de  despesa,  há  indicação  de
dotação orçamentária específica e suficiente para
atende-la?

  
 Art. 16 da LC nº 101/2000

7.

A  ação  que  ampara  a  despesa  decorrente  da
alteração  de  valor  do  Contrato  (no  caso  de
aumento) é classificada como projeto1? 

Em caso positivo, constam nos autos:

7.1.  A  estimativa  do  impacto  orçamentário-
financeiro da despesa no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes?

7.2. A declaração do ordenador de despesa de
que o gasto tem compatibilidade com o plano
plurianual  e  com  a  lei  de  diretrizes
orçamentárias?



















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

 Parecer  nº  01/2012/GT359/
DEPCONSU/PGF/AGU

8. Consta nos autos a minuta do termo aditivo?     Art. 60 da Lei nº 8.666/1993

OBS: Alerta-se a Administração para que evite a prática recorrente das chamadas “revisões do projeto em fase de obras” ou alterações do projeto sem respaldo na
legislação, caso haja necessidade de tais aditivos, deve haver apuração e responsabilização dos agentes em caso de erro de projeto ou de necessidade de alteração
da solução técnica preconizada ou de obsolescência do projeto em virtude da falta de conservação do trecho (vide Decisão nº 767/2002 e Acórdão nº. 1016/2007
do TCU).

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

Assinatura do responsável pelo preenchimento  Atesto da Chefia

1 Entende-se por  “projeto” um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto (bens, serviços ou obras) que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. (art. 2º, b, da Portaria
MOG nº 42, de 14 de abril de 1999). 
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