CHECK LIST
ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO, CONCLUSÃO E
ENTREGA (art. 57, §1º)
(Versão Outubro de 2020)
1. Contrato mater e eventuais terrmos aditivos precedentes aprovados pela PGE (
Parecer CT/CV nº _____ fls._____ (indicar o número do último parecer emitido);

)

1.1. Em caso de aprovação com ressalvas, demonstração do cumprimento das
condicionantes referentes ao contrato ou ao último aditivo (
) fls. _____;
2. Ausência de solução de continuidade nos aditivos que o precederam? (

) fls._____;

3. Extrato da publicação no Diário Oficial do contrato e de eventuais termos aditivos
anteriores (art. 61, § único, da Lei nº 8.666/93) ( ) fls.____;
4. Manifestação do contratado de interesse na prorrogação do prazo ( ) fls.____;
Obs.: Se o contrato já vier assinado pela parte contratada, tal requisito poderá ser
dispensado
5. Justificativa para a prorrogação, enquadrando em uma das hipóteses previstas no §1º
do art. 57 ( ) fls.____;
6. Autorização da autoridade competente (art. 57, §2º, da Lei nº 8.666/93) (

) fls.____;

7.Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente atestado pelos setores
competentes ( ) fls. ____;
8. Em casos de impedimento, paralisação ou sustação do contrato, juntada da ordem de
suspensão dos serviços, contemporânea aos fatos (§ 1º do art. 57 c/c § 5º do art. 79 da
Lei nº 8.666/93) ( ) fls.____;
Obs.: Vide Boletim PGE nº 08/2015
9. Em caso de o retardamento decorrer de motivos de insuficiência financeira ou
comprovado motivo de ordem técnica:
9.1. Justificativa em despacho circunstanciado (

) fls. ____;

9.2. Ratificação pela autoridade competente (
) fls. ____ e publicação na
imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias (parágrafo único do artigo 8º e caput
do artigo 26, ambos da Lei 8.666/93) ( ) fls. ___.
10. Comprovante de prorrogação de eventual garantia contratual, compatível com o
novo prazo de vigência do contrato ( ) fls.___.

Obs.: Se o aditivo vier sob a forma de minuta, o item acima pode ser dispensado,
observando-se, porém, que deve ser comprovada a complementação da garantia no ato
da assinatura ou em prazo assinalado para tanto

