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Prezado Servidor, 

 

Foi incluída uma nova opção de alteração contratual para termos aditivos de contratos de 

Fornecimento, Serviço ou Obras: Prorrogação de vigência com valor . 

 

A Prorrogação de vigência sem valor continua disponível para os casos em que é necessário 

alterar apenas a data de fim da vigência do contrato. 

 

 

 

Quando selecionada a nova opção, além da aba Prorrogação vigência  para preenchimento da 

nova data de fim da vigência do contrato, deverá ser observada a aba de Alterações financeiras  

para informar os quantitativos e valores da prorrogação. 
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Aba Alterações Financeiras  

 

Todos os itens do contrato são automaticamente incluídos nessa aba. Caso algum item não seja 

objeto de prorrogação, o usuário poderá excluir o item de contrato do termo (comando Excluir).  

 

 



Para alterar um item de processo, o usuário deverá visualizá-lo (comando Visualizar)  

 

 

 

Nessa tela, são apresentados o(s) item(ns) de pedido que compõem o item de processo 

visualizado. Se necessário, conforme orientações da mensagem em amarelo, o usuário poderá 

alterar os campos Qtde. anulada para prorrogação  e Qtde. prorrogada  para cada um desses 

itens de pedido (Nos casos em que não há controle de quantitativo, esses campos serão Valor 

anulado para prorrogação  e Valor prorrogado ): 



 

 

 

 

� Qtde. anulada para prorrogação (ou Valor anulado para prorrogação): campo não 

obrigatório . O preenchimento desse campo seve ser feito de acordo com orientação da 

mensagem de ATENÇÃO! exibida no  sistema, para anular saldo remanescente do contrato 

que está sendo prorrogado. Caso haja saldo empenhado cuja despesa não será liquidada, 

o mesmo deverá ser anulado antes da prorrogação (Essa anulação deve ser especificada 

no módulo de Especificações de Execução de Despesa e efetivada no SIAFI/MG). 

 

� Qtde. prorrogada (ou Valor prorrogado): campo obrigatório , que deve ser informado para 

pelo menos um dos itens de pedido do item de processo incluído no termo. Nesse campo 

deve se informada(o) a quantidade (ou valor) decorrente da prorrogação, a ser somada(o) 

no saldo do item de pedido. 

 



� Novo saldo de qtde (ou Novo saldo de valor): campo preenchido automaticamente, com o 

novo saldo de quantidade ou valor, que considera a quantidade anulada e a quantidade 

prorrogada e o saldo anterior do contrato. 

 

  

 

Aba Prorrogação vigência  

 

Nessa aba, o usuário deverá informar a nova data de fim da vigência do contrato. 

 

 

Nessa aba, também é apresentado um resumo dos valores da prorrogação: 

 

 

A Prorrogação de vigência com valor pode ser combinada com outras alterações contratuais em 

um mesmo termo e será concluída quando da publicação do termo aditivo no sistema. 


