
 
 
 
 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Porto Nacional 

Controladoria Geral do Município 
 

 
Página 1 de 7 

 

CHECK-LIST 

ADITIVO / PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 

(Fundamento art. 57 da Lei Nº 8.666/1993) 

Obs.: os documentos para aditivos de prorrogação de prazo do contrato 

deverão estar anexados no processo do contrato que será aditivado. 

ITEM DOCUMENTO BASE LEGAL SIM NÃO 

01 

REQUERIMENTO SOLICITANDO O 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO DE CONTRATO 

 Constam no Requerimento, 
quando se tratar de empresa 
que solicitou, justificativas 
técnicas e plausíveis das 
razões que levaram a mesma 
a descumprir o prazo 
estabelecido no contrato? 

 O requerimento, no caso de 
empresa solicitar o aditivo, 
está direcionado ao Gestor da 
pasta? 

 O Requerimento está 
discriminando, em ordem 
cronológica, o contrato, e cada 
um dos aditivos anteriores se 
houver? 

 Constam no Requerimento, 
quando se tratar de Secretaria 
que solicitou, justificativas 
técnicas e plausíveis das 
razões que levaram a mesma 
a solicitar a prorrogação? 

   

02 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 Consta justificativa técnica 
demonstrando a necessidade 
do aditivo, preços e condições 
mais vantajosas do mesmo 
para a administração? 

 Consta nos autos cópia do 
Contrato Originário, o qual 
deve prever a possibilidade de 
prorrogação e seus termos 
aditivos? 

Art. 57, II, Lei nº 
8.666/93 
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 Consta cópia da publicação do 
extrato do contrato e termos 
aditivos na imprensa indicada 
na lei? 

 Consta documento que 
comprove que o contrato e 
seus respectivos aditivos se 
houver, foram informados no 
SICAP LCO?  

 Consta demonstrativo da 
situação de execução do 
contrato a ser aditivado 
(quantidades executada e a 
executar, valores pagos e a 
pagar, e saldo)? 

 

ORÇAMENTOS: 

 Existe Pesquisa de preço, no 
mínimo 03 (três), comprovando 
que o aditivo é vantajoso? 

   

 

ACEITE DA EMPRESA QUANDO 
FOR O CASO 

 Consta aceite da empresa, 
quanto ao aditivo solicitado, 
quando o requerimento partir 
da secretaria? 

   

07 

CARTÃO DE CNPJ 

 Consta Comprovante de 
Inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas? 

 No Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas consta que 
a empresa se encontra ativa? 

Art 7º, § 2º, II, c/c inc. 
V, e art.15, Lei n° 

8.666/93 e alterações 
  

09 

CERTIDÕES 

 Há certidões vigentes para 
data da contratação/empenho 
(FGTS, FEDERAL, 
TRABALHISTA, ESTADUAL, 
MUNICIPAL, CEIS, CNCIA E 
FALÊNCIA E 
CONCORDATA)? 

 As certidões se encontram 
emitidas com data anterior ou 
igual a data da contratação e 
estão vigente para data da 

Art. 29, Lei n° 
8.666/93 e alterações 
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contratação? 

10 

CONTRATO SOCIAL 

 Consta Contrato Social da 
Empresa devidamente 
assinado e com o confere com 
original? 

 As informações do Contrato 
social são condizentes com as 
informações apresentadas nos 
demais documentos? 

   

11 

RG E CPF DOS SÓCIOS DA 
EMPRESA 

 Consta RG e CPF dos sócios 
da empresa? 

   

12 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(PROIBIÇÃO DE TRABALHO 
INFANTIL), INEXISTENCIA DE 
PARENTESCO OU VINCULO 
EMPREGATICIO COM A 
MUNICIPALIDADE 

Lei nº 8.666/93, art. 
27, V 

  

13 

DECLARAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO  

 Consta documento da 
Secretaria de Planejamento 
informando que os recursos 
orçamentários previstos na 
requisição de compras/serviços 
estão identificados pelos 
códigos dos créditos próprios 
da classificação e da categoria 
de programação e são 
suficientes para realização da 
despesa? 

 
Lei nº 8.666/93, art. 
7º, § 2º, III, art. 14, 

caput e art. 38, caput 

  

14 

ATESTADO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA 

 Existe nos autos Atestado da 
Secretaria da Fazenda quanto 
a existência de previsão de 
recursos financeiros para 
realização da despesa? 

   

16 
MINUTA DO TERMO ADITIVO 

 Consta a minuta do termo 

Art. 38, inc. X, Lei n° 
8.666/93 
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aditivo? 

17 

DESPACHO DO ORDENADOR DE 
DESPESAS QUE APROVA O 
REQUERIMENTO DE ADITIVO E 
DETERMINA A ELABORAÇÃO DO 
MESMO 

 O despacho se encontra 
assinado pelo gestor? 

Art. 24, Lei n° 
8.666/93 

  

18 
PARECER JURÍDICO QUANTO A 
CONTRATAÇÃO E MINUTA DO 
TERMO ADITIVO 

Art. 38, inc. VI, 
parágrafo único, 
Lei n° 8.666/93 

  

21 

TERMO ADITIVO ASSINADO 

 Consta nos autos uma via do 
termo aditivo aprovado e 
firmado entre as partes? 

Art. 61 e 62, Lei nº 
8.666/93. 

  

22 

PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 

 Consta nos autos, publicação 
do termo aditivo? 

Art. 61, Lei nº 
8.666/93. 

  

25 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

 Consta nos autos, autorização 
de empenho preenchida 
conforme contrato e termo de 
aditivo? 

 Autorização de empenho se 
encontra devidamente 
preenchida? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, caput. 

  

26 

EMPENHO 

 Consta nos autos empenho 
preenchido em conformidade 
com os documentos anteriores 
e devidamente assinado por 
emitente e autorizado pelo 
Secretário(a) da pasta? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, X 

  

27 
ORDEM DE FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

   

28 

NOTA FISCAL 

 Nota fiscal possui quantidades, 
discriminação dos 
itens/serviços, valor e demais 
informações conforme contrato, 
termos aditivos e empenho? 

Art. 15, § 8º Lei nº 
8.666/93. 

  

30 
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA 
REALIZAÇÃO DA DESPESA 
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31 

RELATÓRIO DO FISCAL DE 
CONTRATO 

 Consta nos autos relatório do 
fiscal de contrato ou da 
Comissão de recebimento, 
relatando que os serviços 
foram realizados conforme 
contrato? 

 Consta no relatório informação 
de quantidades entregues e 
serviços executados 
demonstrando que a finalidade 
do contrato/contratação foi 
cumprida? 

   

32 

LIQUIDAÇÃO: 

 Foram observadas as 
retenções necessárias e 
legais? 

   

33 PAGAMENTO    

 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo NÃO ESTÁ em conformidade. 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo ESTÁ em conformidade, podendo seguir o fluxo adotado pela 
administração para seu devido pagamento/arquivamento. 

Observações: 
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ANEXO I 

MODELO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO:_________________________________________________ 

SECRETARIA:________________________________________________ 

EMPRESA A SER CONTRATADA:________________________________                                      

CNPJ:______________________________ 

OBJETO:_____________________________________________________ 

 

ITENS EMPRESA I EMPRESA II EMPRESA III 

Descrever os 

itens ou serviços 
Valor Valor Valor 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

 R$ R$ R$ 

Total R$ R$ R$ 

 

 



 
 
 
 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Porto Nacional 

Controladoria Geral do Município 
 

 
Página 7 de 7 

 

PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8666/93. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez. 

JUSTIFICATIVA: 

Cumpre destacar inicialmente o valor proposto no orçamento vencedor 

enquadra-se no disposto no art. 24, inciso II, alínea “a” da Lei nº. 8.666/93, 

mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras 

em razão do valor do contrato. 

Destaca-se que há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade 

financeira, para realizar a presente contratação. 

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o 

fornecimento do objeto a ser contratado conforme documentação e certidões 

negativas apensadas. 

Nota-se que o valor da contratação esta dentro do limite previsto em lei, com 

isto, objetiva-se atender aos princípios da legalidade, economicidade e 

celeridade, realizando a presente contratação. Isto posto, opta-se pela 

dispensa da licitação por considerar que o valor da contratação não compensa 

os custos da Administração com o procedimento licitatório. 

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº 8.666/93, esta 

Comissão de Licitação apresenta a justificativa para ratificação e demais 

considerações que por ventura se fizerem necessárias.  

 

Porto Nacional, _____ de ____________ de _______. 

 


