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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

BASE DE CONHECIMENTO

PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

QUE ATIVIDADE É?

Prorrogação Contratual para serviços con�nuos

QUEM FAZ?

Gestores e Fiscais de contratos

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Sequência Responsável Procedimento Tipo de Documentação necessária

01 DCCA Comunica à equipe de fiscalização do contrato sobre a data de término de
vigência de contrato 180 dias antes do término da vigência do contrato.

Comunicação via e-mail

02 Gestores e
Fiscais de
Contrato 

O fiscal prepara a documentação necessária para a prorrogação contratual,
devendo junta-la com antecedência mínima de 120 dias corridos, antes da
data de término de contrato, para ser encaminhada ao gestor do contrato.

O gestor analisa a documentação e encaminha o�cio à Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura - PROADI com as seguintes informações:

Obs.: O gestor deverá encaminhar a documentação referente à prorrogação
contratual com antecedência mínima de 90 dias corridos, antes da  data de
término do contrato.

1. Demonstração de que a forma de prestação de serviços tem natureza
con�nuada; (item 3, a, do anexo IX da IN SEGES/MP
n. 05/2017) (Informando se os serviços foram prestados de forma
regular e citar portaria de serviços con�nuos);

2. Indicação da cláusula do contrato que prevê a prorrogação da vigência
do ajuste; (Parecer n. 28/2019/DECOR/CGU/AGU, de 17/04/2019,
aprovado pelo Despacho do Advogado-Geral da União n. 292, de
03/06/2019);

3. Ateste nos autos que todos os eventuais adi�vos precedentes foram
assinados antes da data de encerramento de suas respec�vas
vigências, caso não tenham sido assinados adi�vos, apenas atestar a
informação de que não foi assinado nenhum adi�vo; (De forma a dar
cumprimento integral à Orientação Norma�va AGU n. 3, de 1º de abril
de 2009);

4. Jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na con�nuidade da execução do serviço, manifestando-se
ainda sobre a essencialidade e o interesse público da
contratação; (item 3, c, do anexo IX da IN SEGES/MP n. 05/2017)

5. Manifestação acerca da execução do contrato; (art. 57, II e § 2°, da Lei
n° 8.666/93, Anexo IX, item 3 e 4 da Instrução Norma�va n° 05, de 26
de maio de 2017) (atendeu as necessidades da Unilab no período? Os
serviços foram prestados de forma regular)

6. Manifestação sobre a vantajosidade da contratação, acompanhada da
metodologia adotada, e compa�bilidade com os preços máximos
fixados pela SEGES/MP, quando exis�rem; (art. 57, II e § 2º, da Lei
8.666/93, itens 3, d, 4, 7, 8 e 11, a, do anexo IX da IN SEGES/MP
n. 05/2017)

Para os casos em que o fiscal dispensar a pesquisa de preços:

I. Em serviços SEM dedicação exclusiva de mão de obra:
Deverá elaborar manifestação técnica explicitando as
razões pelas quais está dispensando a realização de
pesquisa de preços para fins de “vantajosidade da
contratação”. Outrossim, independentemente da
realização ou não da pesquisa, deve haver a juntada de
manifestação conclusiva sobre a permanência da
“vantajosidade da contratação, sob pena de restar inviável
a prorrogação (art. 57, II, da Lei n. 8.666/93). O gestor deve
atestar, em despacho fundamentado, que o índice de
reajuste aplicável ao contrato acompanha a ordinária
variação dos preços de mercado. Outrossim, deve o gestor
apresentar jus�fica�va, seja de ordem econômica,
administra�va ou outra per�nente, a ser indicada como
elemento de vantagem (vantajosidade) legi�mador da
renovação (prorrogação) contratual;

II. Em serviços COM dedicação exclusiva de mão de obra:
Deverá elaborar manifestação técnica explicitando as

1. Manifestação do interesse da contratada
prorrogação (item 3, e, do anexo IX da IN SEGES
n. 05/2017) (datada e assinada);

Requerimento de Repactuação 
houver) (para os casos de serviços com 
de obra exclusiva e que ainda não tenha
realizada a repactuação) 

2. Elaboração de relatório sobre a regularidad
execução contratual (item 3, b, do anexo IX d
SEGES/MP n. 05/2017) (datada e assinada);

No caso de serviços prestados com dedic
exclusiva de mão de obra, o relatório de
pronunciar-se sobre a ocorrência de eve
descumprimento das obrigações trabalh
e previdenciárias.

3. Pesquisa de Preços demonstrando que os p
con�nuam vantajosos à UNILAB (itens 3, d, 
anexo IX da IN SEGES/MP n. 05/2017) (data
assinada);

4. Juntada do mapa de riscos rela�vo à ge
contratual atualizado de acordo com o mode
anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES
n. 05/2017) (datada e assinada);

no caso de serviços con�nuados 
dedicação exclusiva de mão de obra, jun
do mapa de riscos rela�vo à gestão contr
atualizado de acordo com o modelo do a
IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/M
05/2017), com a indicação obrigatória
tratamento do risco de descumprimento
obrigações trabalhistas, previdenciárias 
recolhimento de FGTS (art. 18, §1º, d
SEGES/MP nº 05/2017)

5. Minuta do termo adi�vo (Consta no SEI co
Minuta - Termo Adi�vo - Prorrogação Serv Con

6. Memorial de cálculo com valor constante na m
(datado e assinado);

7. Planilha de custos e formação de preços (data
assinada).

8. Comprovação da manutenção da contrataçã
número de pessoas egressas do sistema pris
(caso haja previsão em edital);

9. Formulário de solicitação de Dotação Orçament
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razões pelas quais está dispensando a realização de
pesquisa de preços. Outrossim, independentemente da
realização ou não da pesquisa, deve haver a juntada de
manifestação conclusiva sobre a permanência da
“vantajosidade” da contratação, sob pena de restar
inviável a prorrogação (art. 57, II, da Lei n. 8.666/93).
Nesse caso, o contrato deve prever índice para
reajustamento dos insumos diversos que compõem a
planilha de custos e formação de preços. Entende-se que
somente será preenchido o requisito para a dispensa se os
insumos diversos es�verem sendo repactuados,
historicamente, por índice de preços adequado. Não sendo
o caso, recomenda-se, ao menos, a realização de pesquisa
de preços à luz da IN n. 05/2014/SLTI, para validação dos
custos com insumos diversos que compõem a planilha, vez
que os demais custos estão, naturalmente, vinculados a
instrumento cole�vo ou tarifas públicas;

7. Manutenção das condições exigidas na habilitação; (art. 55, XIII, da Lei
n. 8.666/1993)

8. Manifestação da inexistência de suspensão/impedimento/declaração
de inidoneidade da empresa ou proibição de contratar com a
Administração Pública; (item 11, b, do anexo IX da IN SEGES/MP
n. 05/2017)

9. Manifestação sobre a verificação da existência de custos fixos ou
variáveis não renováveis já amor�zados/pagos; (item 9 do anexo IX da
IN SEGES/MP n. 05/2017)

No caso afirma�vo:

I. Indicar se tais custos foram excluídos da planilha de custos
e formação de preços;

II. Manifestar se foram iniciadas trata�vas para que o valor
pago a maior seja ressarcido.

10.  Manifestação se no período de vigência contratual foram iden�ficadas
alterações legisla�vas que determinam a atualização da planilha de
custos e formação de preços (Art. 65, §5º, da Lei 8.666/93)

 No caso afirma�vo:

I.  Indicar se tais custos foram excluídos da planilha de custos
e formação de preços;

II. Manifestar se foram iniciadas trata�vas para que o valor
pago a maior seja ressarcido.

11. Manifestação sobre a necessidade de renovação ou atualização da
garan�a; (art. 55, VI, e art. 56, § 4°, da Lei n° 8.666/93 c/c subitem 3.1
do anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017)

12. Nos casos em que não for u�lizada a modalidade pregão, atestar a
adequação dos valores totais da execução e da prorrogação à
modalidade licitatória inicialmente escolhida; (Acórdão TCU
n. 1.705/2003 – Plenário)

13. Atestar se na hipótese de contratação direta por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, a manutenção da circunstância que
permi�u a contratação direta;

14. Ateste de que a vigência do contrato está sendo considerada pelo
sistema data-a-data;

15. Ateste que há cláusula específica no termo adi�vo indicando os
créditos que suportarão os custos decorrentes da prorrogação da
contratação;

16. Ateste que nos autos que a avença observa o limite de 60 (sessenta)
meses e, portanto, não encerrou suas possibilidades de prorrogações.
(art. 57, II, da Lei nº 8.666/93)

 Na hipótese de prorrogação excepcional com fundamento no
Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93, jus�fica�va específica no sen�do de
que a ausência do serviço poderá causar prejuízos ao bom
funcionamento do órgão ou en�dade contratante,
cons�tuindose na única alterna�va possível para evitar a solução
de con�nuidade na prestação dos serviços e autorização da
autoridade superior àquela responsável pela assinatura do termo
adi�vo;

I.  Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei
8.666/93, apresentar jus�fica�va para não realização de
licitação dentro do limite de 60 (sessenta) meses;

II. Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93,
Indicar se a ausência de prestação do serviço objeto do
contrato acarretará prejuízos consideráveis ao bom
funcionamento do órgão ou en�dade;

III. Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93,
indicar se o adi�vo prevê cláusula consignando a
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possibilidade de rescisão antecipada na hipótese de o novo
contrato vir a ser firmado antes do prazo de vigência
es�pulado.

17. Ateste nos autos, também, que a presente contratação está
contemplada no Plano Anual de Contratações, em atendimento à
Instrução Norma�va nº 01/2019, da Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia;

18. Atestar se existe ou não requerimento de repactuação pela contratada
(para os casos de serviços com mão de obra exclusiva e que ainda não
tenha sido realizada a repactuação) ;

19. Cer�ficar sobre a publicação de eventuais portarias do Ministério da
Economia suspendendo ou vedando a renovação pretendida.

03 PROADI Encaminha documentação à Divisão de Controle de Contratos
Administra�vos - DCCA.

Despacho de encaminhamento.

04 DCCA
Analisa a conformidade da documentação encaminhada, se es�ver
tudo regular, encaminha para a Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI para dotação e autorização da autoridade
competente.

Solicitar manifestação de autorização pelo Ministro da pasta ou
respec�vo ato de delegação, nos termos do Decreto 10.193/2019;

Obs.: Verificar a validade da Portaria n. 243, de 12 de Fevereiro de
2020, que consta no doc. 0327271 no SEI! da UNILAB, caso esteja
fora da validade, solicita manifestação da Secretaria da Reitoria)

Obs.: Caso falte alguma informação, o processo deverá retornar
à equipe de gestão do contrato para sua devida regularização.

Emite todas as cer�dões necessárias para o prosseguimento do
processo.

Obs.: Caso haja alguma cer�dão irregular, informar a fiscalização
do contrato, a fim de que possam entrar em contato com a
contratada para sua devida regularização.

Cer�dões a serem anexadas:

1. SICAF;

2. Licitantes Inidôneos (TCU);

3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
de Improbidade Administra�va e Inelegibili
(CNJ);

4. Cadastro Nacional de Empresas Inidônea
Suspensas (Portal da Transparência);

5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

6. Débitos Trabalhistas (TST);

7. Cadin (Siafi);

8. Lista de Verificação DCC - Prorrogação Se
Con�nuados (Documento SEI!).

05 PROADI Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças -
PROPLAN.

Despacho de encaminhamento.

06 PROPLAN Encaminha à Coordenação de Orçamento - COOR. Despacho de encaminhamento.

07 COOR
Insere dotação orçamentária,  em atendimento ao art. 7º, § 2º, III, da
Lei nº 8.666/93; 

Encaminha para a Secretaria da Reitoria - SECRT.

Dotação Orçamentária em atendimento ao art. 7º, 
III, da Lei nº 8.666/93.

08 SECRT
Autoriza a dotação orçamentária;

Obs.: Caso o valor global do contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), o Reitor deverá realizar
também a autorização mo�vada da prorrogação.

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura - PROADI.

Autorização da dotação orçamentária.

09 PROADI
Autoriza mo�vadamente a prorrogação contratual, devendo haver
comprovação de que foi ob�da autorização para celebração de
contrato prevista no ar�go 3º do Decreto n.º 10.193/2019;

Obs.: Caso o valor global do contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), a autorização mo�vada
da prorrogação será realizada pelo Reitor.

Encaminha à Divisão de Controle de Contratos Administra�vos - DCCA.

 

Autorização mo�vada da prorrogação contratual.

 

10 DCCA Encaminha para à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura - PROADI
para emissão/reforço da nota de empenho.

Emite cer�dões atualizadas;

Elabora check-list dispensando a análise
Procuradoria Jurídica, juntamente com Atestad
Conformidade do Processo com manifest
jurídica referencial.

(Parecer Referencial n. 00001/2019/NLC/ETRLIC/PGF/AGU e
Parecer Referencial n. 00007/2020/CPUC/DEPCONSU/PGF/A

11 PROADI Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN Despacho de encaminhamento.

12 PROPLAN
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Encaminha à Coordenação Financeira - COFIN. Despacho de encaminhamento

13 COFIN
Emite/Reforça a Nota de Empenho.

Encaminha para a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura -
PROADI.

Emissão/Reforço da Nota de Empenho.

14 PROADI Devolve processo à Divisão de Controle de Contratos Administra�vos - DCCA. Despacho de encaminhamento.

15 DCCA
Libera SEI para assinatura da contratada;

Após ser assinado pela contratada, encaminha para a Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura - PROADI, para assinatura do termo
adi�vo.

Termo Adi�vo assinado pela contratada.

Cer�dões atualizadas.

16 PROADI
Providencia a assinatura do Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura.

Obs.: Caso o valor global do contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), a assinatura será
realizada pelo Reitor.

Devolve processo à Divisão de Controle de Contratos Administra�vos -
DCCA.

Termo Adi�vo assinado pela autoridade competente.

17 DCCA
Publica o Termo Adi�vo no DOU;

Publica o adi�vo no site da Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI;

Informa à equipe de gestão do contrato sobre a assinatura do Termo
Adi�vo e sua publicação no DOU;

Encaminha por e-mail o termo adi�vo à equipe de gestão do contrato e
solicita atualização de garan�a contratual, se houver;

Encaminha processo à equipe de gestão do contrato.

Termo Adi�vo assinado pelas partes;

Publicação do Termo Adi�vo no DOU;

E-mail de encaminhamento do termo adi�
equipe de gestão do contrato; e

Solicitação atualização da garan�a contratua
houver.

18 DCCA Encaminha processo à Coordenação Financeira - COFIN para ciência e
inserção das informações do termo adi�vo no SIAFI, se necessário.

Termo Adi�vo Assinado;

Publicação do DOU.

19 Gestores e
Fiscais Encaminha o Termo Adi�vo para a contratada;

Solicita garan�a contratual; (se houver)

Con�nuam o processo de gestão e fiscalização do contrato.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Informações rela�vas à prorrogação contratual, tais como: execução contratual, vantajosidade da contratação, manifestação sobre a essencialidade e interesse
público da contratação, ateste nos autos que todos os eventuais adi�vos precedentes foram assinados antes da data de encerramento de suas respec�vas
vigências, cer�ficação da inexistência de suspensão, impedimento, declaração de inidoneidade da empresa ou proibição de contratar com a Administração
Pública, manifestação sobre a necessidade de renovação ou atualização da garan�a, manifestação sobre a existência de custos fixos ou variáveis não renováveis
já amor�zados/pagos, informação rela�va à cláusula do contrato que prevê a prorrogação da vigência do ajuste, e, nos casos em que não for u�lizada a
modalidade pregão, atestar a adequação dos valores totais da execução e da prorrogação à modalidade licitatória inicialmente escolhida. Além da manifestação
do gestor do contrato, devem ser anexados: pesquisa de preços, memorial de cálculo, mapa de riscos, relatório de execução contratual, manifestação da
contratada, minuta do termo adi�vo de prorrogação e comprovação da manutenção da contratação do número de pessoas egressas do sistema prisional (caso
haja previsão em edital).

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

1. Pesquisa de Preços (PDF);

2. Memorial de Cálculo (PDF);

3. Mapa de riscos (Documento SEI!);

4. Relatório de Execução do Contrato (Documento SEI!);

5. Manifestação da Contratada (PDF);

6. Requerimento da Contratada de Repactuação (se houver);

7. Minuta – Termo Adi�vo – Prorrogação (Documento SEI!);

8. Comprovação da manutenção da contratação do número de pessoas egressas do sistema prisional (se houver previsão em edital) (PDF);

9. Planilha de custos e formação de preços (PDF)

10. Solicitação de Dotação Orçamentária (Documento SEI!).

QUAL É A BASE LEGAL?

Instrução Norma�va SEGES/ME n. 01/2019

Instrução Norma�va SEGES/MPDG n. 03/2017

Instrução Norma�va SEGES/MPDG n. 05/2017
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Orientação Norma�va AGU n. 02/2009

Decreto n. 10.024/2019

Lei n. 8.666/93

Lei n. 10.520/2002

Criado por anderson.galvao, versão 1 por anderson.galvao em 31/08/2022 09:19:36.


