
 

ESTADO DO PARANÁ 
Procuradoria-Geral do Estado do Paraná 
Gabinete da Procuradora-Geral 

 
ANEXO IV – LISTA DE VERIFICAÇÃO – TERMO ADITIVO 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE CONTRATO– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
LEI ESTADUAL Nº 20.170, DE 2020 

 

Protocolo n.º 

Contrato n.º 

 

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIOS AO TERMO ADITIVO 

01. Justificativa escrita e fundamentada para o aditivo Fls. ______ 

02. Indicação do fato superveniente à contratação que justifica o aditivo Fls. ______ 

03. Comprovação de que o contrato que se pretende aditar ainda está 

vigente 

Fls. ______ 

04. Cópias do contrato original e de seus eventuais termos aditivos e 

apostilamentos anteriores (caso os protocolados originais não tenham 

sido anexados ao processo) 

Fls. ______ 

05. Indicação do dispositivo legal aplicável ao aditamento do contrato Fls. ______ 

06. Manifestação de concordância da Contratada Fls. ______ 

07. Termo Aditivo elaborado conforme Minuta Padronizada – Anexo III do 

Parecer Referencial nº 002/2020 - PGE 

Fls. ______ 

08. Autorização da autoridade competente Fls. ______ 

 

Notas explicativas 
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da lista de verificação a 
ser preenchida) 

9 - Esse documento tem a sua utilização restrita à Minuta de Termo Aditivo de Suspensão do 

Contrato, para os fins previstos na Lei Estadual nº 20.170/2020, destinada aos contratos de 

prestação de serviços executados de forma contínua. Trata-se de medida temporária e de 

exceção, que depende de justificativa expressa, do atendimento dos requisitos previstos na lista 

de verificação e da aprovação da autoridade superior. 

10. A minuta referida não poderá ser utilizada para serviços contínuos de engenharia. 

11- O prazo de suspensão do contrato decorrente da Lei Estadual nº 20.170, de 2020 está 

limitado ao período referente ao estado de emergência nacional ocasionado pelo coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. Ao final deste período deverá haver a retomada da execução 

do contrato e devolvido o prazo por igual tempo da suspensão. 

12 - A Administração deverá verificar se o contrato está em vigor e, inclusive, se não houve 

quebra de continuidade nas eventuais prorrogações anteriores. 

13 - O Termo Aditivo deverá ser subscrito antes do encerramento do prazo de vigência do 

contrato. 

14 - A minuta de que trata esta lista de verificação não poderá incluir outros objetos além 

daquele definido na sua cláusula primeira. 

 

_____________, ___ de ________ de _____.  ______________, ___ de ________ de _____. 
(local) 

 

 

 
(local) 

[Nome e assinatura do servidor responsável 

pelo preenchimento] 

 

 

 

[Nome e assinatura do chefe do setor 

competente] 
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