
ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 

 

Notas explicativas 
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da 
minuta que será assinada)  
Esta minuta de Termo Aditivo tem aplicação exclusiva para a prorrogação de contratos de prestação 
de serviços executados de forma contínua, celebrados como medida excepcional para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, nos termos do art. 14 da Medida Provisória nº 1.047, de 03 
de maio de 2021, e deverá ser acompanhada da lista de verificações correspondente, publicada pela 
Procuradoria-Geral do Estado. 
Consideram-se contratos de prestação de serviços contínuos aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 
estender-se pelo período necessário ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Além disso, a 
prorrogação do contrato deve ser vantajosa para a Administração Pública. 
A minuta referida não poderá incluir outros objetos além daquele definido na sua cláusula primeira. 

 

XXXX [NÚMERO ORDINAL] TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N.º XXXX/XXXX, PROTOCOLO N.º 
XXXX, CELEBRADO PELO XXXXXXXX 
[CONTRANTE] E PELA XXXXXXXX 
[CONTRATADA], QUE TEM POR OBJETO 
XXXXXXXX. 

 
CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do órgão XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE 
PÚBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, neste ato 
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado(a) pelo(a) Decreto/Portaria 
n.º XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n.º 
XXXXXXXX. 

 

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) 
XXXXXXXX, neste ato representado(a) por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º 
XXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) 
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

As partes celebram este Termo Aditivo, com fundamento no artigo 14 da Medida 
Provisória n.º 1.407, de 03 de maio de 2021, e estabelecem as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
XXXX/XXXX, nos termos da sua Cláusula XXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

Fica prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de XXXX [INDICAR O PERÍODO 
POR EXTENSO], a partir de ___/___/___ até ___/___/___. 

 

Nota explicativa 
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da 
minuta que será assinada) 
PRAZO MÁXIMO DE CADA PRORROGAÇÃO É DE 06 (SEIS) MESES. Os contratos poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, desde que vantajosos, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 (art. 14 da Medida Provisória nº 1.047/2021). 
Além disso, a prorrogação dos contratos está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos, 
cuja observância deverá ser demonstrada no protocolado: 
a) os serviços devem ter sido prestados regularmente; 
b) a Administração deve manter interesse na realização dos serviços; 
c) o valor do contrato deve permanecer vantajoso para a Administração; 
d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação; 
e) devem ser mantidas as condições de habilitação e da contratação originária; e 
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f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira para o novo período do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
 Fica mantido o valor mensal do contrato, que é de R$ XXXX [INDICAR O VALOR 
POR EXTENSO], perfazendo o presente aditivo o valor de R$ XXXX [INDICAR O VALOR POR 
EXTENSO], correspondente ao período de prorrogação contratual previsto na Cláusula Segunda. 

Parágrafo único. O valor total do contrato, considerando todo o período pelo qual o 
contrato ficará em vigor (desde sua assinatura até o termo final de sua vigência), passa a ser de R$ 
XXXX [INDICAR O VALOR POR EXTENSO].  
 
CLÁUSULA QUARTA –  DAS DESPESAS 
 As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 
XXXX, Elemento de Despesa n.º XXXX, Fonte de Recursos n.º XXXX. 
  Parágrafo Único As eventuais despesas para o exercício subsequente serão 
alocadas à dotação orçamentária respectiva na Lei Orçamentária Anual correspondente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este Termo Aditivo tem por fundamento o artigo 14 da Medida Provisória n.º 1.407, 
de 03 de maio de 2021. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
 Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial. 
 

Nota explicativa  
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da 
minuta a ser assinada) 
Pretendendo a Administração assegurar ao Contratado o direito ao reajuste já previsto no contrato, 
poderá inserir o parágrafo único a seguir: 
“Parágrafo único. Fica assegurado ao Contratado o direito ao reajuste previsto na Cláusula XXXX, 
desde que atendidas as exigências legais e contratuais.” 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 
15.608/2007. 
 Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Cidade (XXXXX), ____ de _________de ____. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXX 
Autoridade Competente  

 

 
 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Representante legal da empresa 
 

 

Testemunhas 
1 – Nome: 
2 – Nome: 
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