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LISTA DE VERIFICAÇÃO - REVISÃO

Elementos da Instrução processual para iniciar procedimento de Revisão
 

Iden�ficação da Unidade e Servidor Responsável pelo preenchimento da Lista de Verificação
Unidade Administra�va DIVISÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DCCA
Autoridade Competente  SIAPE:  Cargo:  
Servidor Res. Preenchimento  SIAPE:  Cargo:  

 

Instrução de Preenchimento
Doc. SEI! Deve ser inserido o número do documento gerado no SEI!
Situação Deve ser usado SIM, NÃO, AP ou NA

Observações

Indicar o local onde se encontra a informação:
 - No caso de minutas, indicar a cláusula e/ou item;
 - No caso de documento paginado, indicar a página.
 

Outras observações que julgar necessárias.
Obs¹.: SIM = Atendido; NÃO = Não Atendido; AP = Atendido em Parte; NA = Não se Aplica.
Obs².: Os Itens não preenchidos deverão ser jus�ficados em despacho de encaminhamento.

 

ID Item de Verificação Doc. SEI! Situação Observação
1 O�cio elaborado pelo gestor do contrato contendo as seguintes informações    

1.1 Ateste de que a revisão está enquadrada no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.    

1.2
Ateste de que a celebração do termo adi�vo ocorrerá dentro do prazo de vigência da
contratação (item 2, Anexo X, IN n. 05/2017 e itens I e V da Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº
58/2013).

   

1.3
Descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução (item 2.4,
a, 
Anexo X, IN n. 05/2017).

   

1.4 Descrição detalhada da proposta de alteração (item 2.4, b, Anexo X, IN n. 05/2017)    

1.5 Jus�fica�va para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal (itens 1 e 2.4,
alínea "c", do Anexo X, IN n. 05/2017);    

1.6 Ateste da não descaracterização do objeto contratual (item 2.2 Anexo X, IN n. 05/2017)    

1.7 Detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que mantém a equação
econômico-financeira do contrato (item 2.4, “d”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017).    

1.8
Ateste de que a contratada faz jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
respeitando a teoria da imprevisão, caso seja considerado que o fato gerador foi imprevisível ou
previsível de consequências incalculáveis, dado sua extraordinariedade.

   

1.9 Confirmação dos dados que figuram no preâmbulo, como nome dos representantes legais,
endereços, documentos, dentre outros, foram verificados.    

2

Solicitação da contratada referente a revisão;
ou
Ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração
unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes.
 
Obs.: caso a contratada se recuse a celebrar o termo adi�vo, a Administração deverá proceder à alteração unilateral do contrato,
nos termos do do ar�go 65, §5º, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (itens 97 e seguintes do PARECER n.
00005/2019/CPLC/PGF/AGU). 

   

2.1 Instrumentos comprobatório do(s) fato(s) e seus efeitos no contrato que ensejou a revisão.    



11/01/2023 16:35 SEI/UNILAB - 0606143 - Lista de Verificação - Revisão

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=682374&infra_sist… 2/2

3 Nova Planilha de Composição de Custos e formação de preços.    
4 Minuta do Termo Adi�vo preenchida.    
5 Memorial de Cálculo com valor constante na minuta.    

6
Formulário de solicitação de dotação orçamentária, se necessário.
 
Obs.: No caso de aumento do valor do contrato, será necessário a solicitação de dotação.

   

 

Os itens que não forem preenchidos deverão ser jus�ficados no despacho de encaminhamento.

Observações, esclarecimentos e Instrumento Legal da Lista de Verificação

1

Conforme solicitação dos seguintes pareceres:
1 - Parecer n. 01247/2020/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, doc. 0219264, processo: 23282.001387/2019-17;
2 - Parecer n. 01170/2020/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, doc. 0212849, processo: 23282.004123/2019-14;
3 - Parecer n. 00594/2020/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, doc. 0161744, processo: 23282.004125/2019-11;
4 - Parecer n. 00458/2021/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, doc. 0298950, processo: 23282.000476/2019-46;
5 - Parecer n. 00760/2020/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, doc. 0177071, processo: 23282.013705/2017-20.

2
As regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional seguirão as disposições
con�das na Instrução Norma�va n. 05 de 26 de maio de 2017.

 


