
“CHECK LIST” DOCUMENTOS/ANÁLISE PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS

a) Manifestação do particular demonstrando o interesse na prorrogação do contrato;

b) Verificar, no edital e no Contrato, se se trata da hipótese de prorrogação prevista no

art. 57, II da Lei nº 8.666/93;

c) Observar se não houve quebra de continuidade, ou seja, se o Contrato ainda está em

vigor (não pode haver prorrogação de contrato extinto!);

d) Pesquisa de preços (IN-SLTI 5/2014) ou declaração de dispensa de pesquisa (§2º,

art. 30-A da IN-SLTI nº 2/2008);

e) Justificativa  para  prorrogação  com a  declaração  do  órgão  interessado  acerca  da

maior vantajosidade;

f) Autorização da autoridade competente;

g) Informação sobre a boa conduta do particular  contratado,  atestada pelo fiscal  do

contrato;

h) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois vigentes (art. 16, I da LRF);

i) Declaração  do  Ordenador  atestando  que  o  aumento  da  despesa  tem  adequação

orçamentária e financeira com a LOA, e compatibilidade com o PPA e com a LDO

vigentes (art. 16, II da LRF);

j) Consulta  SIAFI/razão  por c.  Contábil,  com identificação  do servidor responsável

pela  consulta,  ou  outro  documento  hábil,  dando  conta  da  existência  de  crédito

descentralizado suficiente para fazer frente às despesas;

k) Consulta  ao  SICAF (preferencialmente)  ou  certidões  de  regularidade  fiscal  com

comprovação de autenticidade;

l) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;

m) Competência do signatário do Contrato para firmar o termo aditivo;

n) O prazo de vigência total do ajuste não pode ultrapassar o limite de 60 meses;
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o) Se houver oferecimento de garantia, necessidade de sua renovação;

p) Minuta do termo aditivo.

OBS: O  PARECER  Nº  00537/2015/CJU-PE/CGU/AGU  (PARECER

REFERENCIAL), que desobriga os órgãos assessorados a enviarem procedimentos

voltados à prorrogação contratual ou à prorrogação cumulada com repactuação,

para  análise  da  CJU-PE,  apenas  se  aplica  quando  observadas  as  seguintes

condições gerais:

a) Para a  segunda prorrogação contratual ou  posterior, de serviços  contínuos

(art. 57, II da Lei nº 8.666/93);

b) Para procedimentos de prorrogação com valor de até R$ 500.000,00;

c) A área técnica  deve atestar, expressamente,  que a situação se amolda aos

termos  do  Parecer  Referencial  em  questão.  Recomenda-se,  em  caso  de

dúvidas, SEMPRE consultar o mencionado Parecer!
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