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 . Aprovação da autoridade competente;  8

Apostilamentos de reequilíbrio econômico-nanceiro submetem-se a Normativa Interna 

nº 01/20, sendo que a unidade administrativa gestora do contrato será responsável pela 

formalização do processo administrativo devidamente instruído com os seguintes 

documentos:

A execução de serviços extraordinários, o acréscimo de quantidades, a prorrogação de 

prazo de execução e de vigência do contrato, bem como as glosas e substituição de 

quantitativos de serviços, deverão ser solicitados, impreterivelmente, ainda na vigência 

                               contendo cálculo do reajuste; 

Independe de termo aditivo, podendo ser efetivada por simples apostilamento, a 

formalização do reajustamento de preços previsto no instrumento convocatório e no 

contrato, as atualizações, compensações ou penalizações nanceiras, decorrentes de 

condições de pagamento previstas no contrato, bem como a correção de erro material 

havido no instrumento de contrato ou documento equivalente.

Termo Aditivo é instrumento legal cuja nalidade consiste em alterar jurídica e 

formalmente cláusulas de contratos, convênios ou acordos rmados pela COHAPAR.

Consoante teor do art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos - RILC formaliza-se 

obrigatoriamente Termo Aditivo na hipótese de: 

  1. Parecer Técnico por parte do gestor do contrato;

 c) modicação das demais condições pactuadas entre as partes contratantes que não 

admitam simples apostilamento.

 . Cronograma de Execução se for o caso; 3
 . Cópia do Contrato e dos Termos Aditivos anteriores; 4
 . Cópias das folhas do Edital onde conste a fórmula e índice de reajuste;  5
 . Nota Técnica do Departamento de Contabilidade – DECT,  6

 b) alteração de preço, excetuando-se as situações previstas neste RILC em que se admite o     

registro por simples apostilamento;

 a) alteração de prazo; 

 . Planilha de Cálculo, observada a fórmula prevista no edital ou Contrato; 2

 . Cópia da disponibilidade orçamentária; 7

 . Encaminhamento à Divisão de Contratos para formalização da Apostila.” 9



Ÿ Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Ÿ Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

Ÿ Alteração do projeto ou de especicações, devidamente autorizados pelo Contratante;

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega da obra, admitem 

prorrogação, desde que mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção do equilíbrio econômico-nanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo:

Ÿ Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato.

Ÿ Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no 
interesse da Contratante;

do prazo de execução do contrato, e as solicitações de aditamento deverão ser 

encaminhadas pelo Fiscal do Contrato, através de Nota Técnica (ANEXO XV), para 

autorização e demais procedimentos legais cabíveis. 

Ÿ Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que    
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ Somente será possível aditar um contrato administrativo após motivação, devidamente 
justicado pelo scal da obra, com análise e parecer da Diretoria Jurídica da 
Contratante e previamente autorizado pelo Contratante; 

OBSERVAÇÃO:

§ As solicitações de Aditivos Contratuais deverá se dar com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias;

§ Os Aditivos deverão ser justicados pela scalização, através de Nota Técnica (ANEXO 
XV) e previamente autorizados pelo órgão contratante;

§ Qualquer alteração das condições pactuados em contrato deverá estar consignada em 
termo aditivo especíco;

§ A garantia do contrato deverá ser complementada ou renovada sempre que houver 
alteração de valores ou de prazo de execução / vigência, pactuados no Contrato 
original.



A alteração de quantitativos de serviços e ou de especicações, deverá, impreterivelmente, 

ser formalizada através de Termo Aditivo, mediante justicativa e aprovação expressa da 

scalização. As alterações, sejam de quantidades ou  sejam de especicações, deverão 

ser planilhadas, com a indicação dos serviços e ou materiais a serem glosados e serviços a 

serem acrescidos. 



Ao realizar-se a alteração de serviços e ou especicações, devem ser planilhadas e 

consideradas todas as reduções e todos os acréscimos e sempre calculados sobre o valor 

original contratado. 



Recomenda-se que a Contratada seja consultada e se manifeste dando anuência para 

suspensão contratual, observando o disposto no art. 166 e seguintes do Regulamento de 

Licitações e Contratos -RILC.





















































































































































O prazo de paralisação será de  dias corridos , ficando o XXXXXXX (por extenso) (ou por tempo indeterminado)

cronograma de execução prorrogado automa�camente por igual período, nos moldes do art. 166, do Regulamento 

de Licitações e Contratos -RILC.''







Considerando os fatos acima expostos, serve o presente, para NOTIFICAR a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXX XX XXX, para que proceda a regularização das pendências elencadas, no prazo de ( ) 
dias corridos, a contar do recebimento desta, sob pena de aplicação de sanções administra�vas 
conforme cláusula  do Contrato , com lastro nos ar�gos 78, II e III, 86 e 87 da Lei  XXXXXXXX  XXXXXX
Federal nº 8.666/93. no art.208  seguintes, do Regulamento de Licitações e Contratos- RILC,  Manual de 
Processo Administra�vo Sancionatório.



Autorizamos, a partir desta data, a execução de XXX (Descrever de maneira sucinta o 

objeto) (endereço xxxxxxxx,   a ser executado ) no Município de -PR, tudo em conformidade com 

os projetos, especificações e demais elementos fornecidos anexos ao Edital, conforme 

CONTRATO Nº , que entre si celebram a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO  xxxxxxxxx

PARANÁ – COHAPAR e a empresa estabelecida ,  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (endereço da 

Empresa) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,  ,  , Estado do inscrita no CNPJ/MF sob o nº de acordo 

com o contido no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – - nº. , xxxxxxxx (modalidade) XX/XXXX 

processo protocolado sob nº qual será regido pela Lei Estadual nº 15.608/07 e,  , xxxxxxxxxxxxx

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 será regido pela Lei Federal nº 13.303/2016, Regulamento de 

Licitações e Contratos -RILC e demais legislações per�nentes, mediante as cláusulas e condições do 

CONTRATO e suas alterações, mediante as cláusulas e condições do CONTRATO.
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