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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SMRHL Nº 02/2021
 
Estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos da Administração Pública Direta para
promoção das alterações contratuais, com fundamento da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
 
A  SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA e  a  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas
atribuições que resolvem:
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos da
Administração  Pública  Direta  para  promoção  das  alterações  contratuais  realizadas  com fundamento  na  Lei  8.666/93,  em
observância aos Princípios Administrativos da Eficiência, do Interesse Público, da Celeridade e do Planejamento.
 
Art. 2º Os termos aditivos que objetivam a alteração do contrato devem ser protocolados no Sistema de Gestão de Documentos
pela Secretaria demandante, antes do término da vigência contratual, observando a antecedência mínima de:
 
a) 45 dias úteis quando a alteração envolver análise financeira; ou
 
b) 20 dias úteis quando não for necessária análise financeira.
 
Parágrafo único. No caso do expediente ser físico, a sua autuação será realizada no processo administrativo que originou o
contrato, respeitando a ordem cronológica dos acontecimentos.
 
Art. 3º Os procedimentos de alterações contratuais deverão ser instruídos com, no mínimo, os documentos elencados abaixo,
necessários para comprovar o preenchimento dos checklists disponíveis no site oficial do Município.
 
I-) Renovação (Serviços Contínuos): Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam
atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade
do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa
comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.
 
1) requisição; (pedido de compra realizado no sistema do Município onde conste dotação orçamentária suficiente para atender a
demanda)
2) relatório favorável da comissão de recebimento e fiscalização dos serviços com anuência da autoridade competente, de que os
serviços tenham sido prestados regularmente e haja vantajosidade na prorrogação;
3) documentos que comprovem que o preço praticado é compatível com o mercado
4) manifestação expressa de anuência da contratada em realizar a renovação (sendo o momento ideal para negociações, como
índices de reajuste, por exemplo)
5) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul válido ou
comprovação da regularidade fiscal;
6) Certidão de regularidade do contratado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
7) súmula de publicação;
8) minuta de Termo Aditivo, conforme padrão, realizada no sistema do Município
 
 
II) Prorrogação de Prazo (Contrato de escopo/resultado)
 
1) requisição; (pedido de compra realizado no sistema do Município onde conste dotação orçamentária suficiente para atender a
demanda)
2) justificativa relatando os fatos que ocorreram posteriormente a contratação que interromperam a execução do contrato, tal
como, aumento de quantidades, fatos de terceiro, etc
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3) cronograma físico-financeiro compatível contra o prazo a ser estendido;
4) manifestação expressa de anuência da contratada com o prazo;
5) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul válido ou
comprovação da regularidade fiscal;
6) Certidão de regularidade do contratado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
7) solicitação de suplementação de garantia complementar, se for o caso.
8) súmula de publicação;
9) minuta de Termo Aditivo, conforme padrão, realizada no sistema do Município
 
III) Acréscimos e supressões
 
1) requisição; (pedido de compra realizado no sistema do Município onde conste dotação orçamentária suficiente para atender a
demanda)
2) justificativa relatando os fatos supervenientes que ocasionaram a alteração do projeto, devendo se atentar para os limites
legais de alteração.
3) Justificativa dos preços a serem pagos:
a) planilha contendo os valores obtidos por meio de consultas a fontes variadas, como fornecedores, licitações similares, atas de
registros de preço, contratações realizadas por entes privados em condições semelhantes, entre outras, excluído-se os valores
fora da curva: outliers) para bens e serviços comuns que não tenham valor definido no contrato;
b) planilha orçamentária contendo discriminadamente os valores unitários, bem como o BDI da obra (os valores devem ter como
referência preferencialmente fontes oficiais, tal como o SINAPI ou SICRO e os valores não poderão reduzir o desconto global
concedido inicialmente, para obras e serviços de engenharia
4) cronograma físico-financeiro compatível contra o prazo a ser estendido;
5) manifestação expressa de anuência da contratada com o prazo;
6) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul válido ou
comprovação da regularidade fiscal;
7) solicitação de suplementação de garantia complementar, se for o caso.
8) súmula de publicação;
9) minuta de Termo Aditivo, conforme padrão, realizada no sistema do Município (constando expressamente o percentual a ser
acrescido ou suprimido)
 
IV) Retificações (correções de erros formais)
 
1) justificativa relatando o equívoco,
2) súmula de publicação;
3) minuta de Termo Aditivo, conforme padrão, realizada no sistema do Município.
 
 
Art. 4º No caso de dispensa, exceto as fundadas em pequeno valor, e inexigibilidade, deverá ainda ser providenciado o ato de
comunicação a autoridade superior.
 
Art. 5º Será necessário juntar as Portarias de Recebimento e Fiscalização ou designação de gestor ou fiscais do contrato apenas
na hipótese de existir alteração das designações já constantes no processo.
 
Art.  6º  Além  da  documentação  referida  no  artigo  anterior,  a  Secretaria  demandante  deverá  atestar  expressamente  o
preenchimento dos checklists, correspondente à natureza da alteração pretendida, observados os prazos do artigo 2º.
 
Art. 7º A ausência de qualquer um dos requisitos elencados nos checklists importará no não prosseguimento do pedido de
alteração contratual e a devolução do expediente para complementação.
 
Art. 8º Poderá ser dispensada a análise jurídica da minuta, caso exista minuta previamente aprovada pela Procuradoria por meio
de parecer referencial, sem prejuízo da regular instrução do processo, nos termos dessa instrução.
 
Art. 9º A tramitação do pedido de alteração contratual observará as etapas constantes do fluxograma em anexo.
 
Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de novembro de 2021.
 
 
 
                 Daniela Viviane Gomes Reis                                                               Adriano Tacca
Secretária Municipal de Recursos Humanos e Logística                        Procurador-Geral do Município
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Publicado em cumprimento ao que dispõe o art. 12 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, em
consonância com a Lei Municipal nº 8.038, de 11 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto nº 18.165, de 2 de maio de
2016. Rua Alfredo Chaves, nº 1333, Caxias do Sul/RS. Editado pela Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Caxias do
Sul.
Responsáveis:
PODER EXECUTIVO: Prefeito Adiló Ângelo Didomenico. PODER LEGISLATIVO: Presidente Velocino João Uez. Publicação:
Secretaria de Governo do Município de Caxias do Sul.
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