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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PARECER REFERENCIAL A
TEOR DA PORTARIA SJAP-DIREF 10508628. APLICADO
AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA A CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E
REPACTUAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ARTIGO 37, INCISO XXI, ARTIGO 107, II, do ADCT,  LEIS
NACIONAIS Nº 4.320/1964, LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666/1993 , LEI
COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 101/2000. APLICAÇÃO DESTE
PARECER AOS CASOS IDÊNTICOS TRATADOS NA JUSTIÇA
FEDERAL DO AMAPÁ.

I - RELATÓRIO

Trata-se de parecer referencial, a ser aplicado no âmbito da Justiça Federal do Amapá,
sobre os critérios para A CONCESSÃO DE  PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO AOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em observância à Constituição
Federal art. 37, inciso XXI, art. 107, II, do ADCT,  Leis Nacionais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993, nº
10.192/2001 e nº 13.467/2017, Lei Complementar Nacional nº 101/2000.

A presente iniciativa resulta (i) da observância do princípio da eficiência, previsto no art. 37,
caput, da Constituição Federal, (ii) da necessidade de racionalização dos trabalhos nas Seções
Especializadas que compões a estrutura administrativa da Seção Judiciária do estado do Amapá e lidam com
consultas jurídicas, (iii) da existência de diversos pareceres sobre situações fáticas e jurídicas idênticas e (iv)
que a adoção de Parecer Referencial já está sedimentada no âmbito federal, conforme orientação Normativa
AGU nº 55, de 23 de maio de 2014

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DO CABIMENTO DE PARECER REFERENCIAL

O elevado número de repetitivas consultas versando sobre o assunto abordado tem, por
vezes, ocasionado o abarrotamento da Seção de Análise e Pareceres Jurídicos (SEPJU), sem que haja
efetivamente dúvida jurídica a ser sanada.

 Manifestação favorável do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2674/2014 – TCU
– Plenário, à adoção de um mesmo parecer jurídico em procedimentos licitatórios diversos, desde que envolva
matéria comprovadamente idêntica e que seja completo, amplo e abranja todas as questões jurídicas
pertinentes.

Mais recentemente, a IN 05/2017:
Art. 36.Antes do envio do processo para exame e aprovação da assessoria jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, deve-se realizar uma avaliação da conformidade legal do
procedimento administrativo da contratação, preferencialmente com base nas disposições previstas no
Anexo I da Orientação Normativa/Seges nº 2, de 6 de junho de 2016, no que couber.
[...]
§ 2º É dispensado o envio do processo, se houver parecer jurídico referencial exarado pelo órgão de
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assessoramento competente, que deverá ser anexado ao processo, ressalvada a hipótese de consulta
acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada e motivada.

Assim, ante a necessidade de conferir celeridade aos serviços administrativos, utilizar-se de
parecer referencial é medida adequada a satisfazer o interesse público e resguardar a continuidade dos
serviços essenciais.

Na Justiça Federal do Amapá, a hipótese de instituição de parecer jurídico referencial
encontra-se prevista na Portaria DIREF 105086281, de 3/7/2020, publicada na Biblioteca Digital do TRF1
em 6/7/2020 (10522328), que estabelece:

Art. 1º. Criar o Banco de Pareceres Referenciais (BPR) que ficará sob a administração da Direção do Foro da
Seção Judiciária do estado do Amapá com o auxílio da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos (SEAPJU).
Parágrafo único. O Banco de Pareceres Referenciais (BPR) reunirá todos os pareceres classificados como
referenciais no PAe/SEI, em processo único, e para consulta ampla no âmbito da Seção Judiciária.
Art. 2º. A elaboração de Parecer Referencial (PRef) fica a critério da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos
(SEAPJU), quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e
jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de
mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos autos.
§1º Considera-se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a Administração em processos e
expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das
orientações jurídicas ali traçadas.
§2º A juntada de cópia do Parecer Referencial em processo ou expediente administrativo dispensa a análise
individualizada pela Seção de Análises e Pareceres Jurídicos.
Art. 3º. A SEAPJU fixará prazo de validade para o Parecer Referencial, não superior a um ano, de modo a
garantir a atualidade de orientação.
Parágrafo Único. Em caso de alteração da legislação que fundamentou o Parecer Referencial, a unidade
administrativa deverá suscitar à SEAPJU eventual necessidade de substituição da orientação precedente,
sem prejuízo do dever funcional do Oficial de Gabinete de manter-se atualizado com a legislação e
regulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes.
Art. 4º. O Parecer Referencial deverá contar, além dos demais aplicáveis à elaboração de parecer, com os
seguintes requisitos formais:
I - na ementa: deverá constar a expressão “PARECER REFERENCIAL” e ser indicada a possibilidade de a
orientação ser aplicada aos casos idênticos;
II - na fundamentação: deverão ser indicadas as circunstancias que ensejaram a sua adoção e as
características do caso concreto que definem sua condição de paradigma;
III - deverão constar os requisitos para sua utilização, indicados nesta Portaria, e outras eventualmente
aplicáveis ao caso analisado, bem como seu prazo de validade.
Parágrafo único. Os Pareceres Referenciais terão numeração sequencial nos seguintes moldes: PRef n.
NN/AAAA - SEAPJU/AP - Validade: DD/MM/AAAA.
Art. 5º. Para utilização do Parecer Referencial, a Administração deverá instruir os processos e expedientes
administrativos congêneres com:
I – cópia integral do Parecer Referencial;
II - declaração do Diretor de Secretaria Administrativa (SECAD), Diretor de Núcleo ou gestor de contratos
administrativos competentes para a prática do ato pretendido, atestando que o caso se enquadra nos
parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações nele contidas.
III - apresentar lista de controle dos parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial.
Art. 6º. Cabe à SEAPJU dirimir as dúvidas da Administração sobre a aplicação do Parecer Referencial.
Art. 7º. O Parecer referencial elaborado pela SEAPJU e aprovado pela Direção do Foro na forma desta
Portaria será publicado no Diário Eletrônico respectivo e divulgado no sítio eletrônico da Seção Judiciária.

 

II.II – DO NORMATIVO APLICÁVEL À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Via de regra, a contratação não pode ultrapassar o prazo de vigência do crédito
orçamentário a que se vincular. Entretanto, o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, cria uma
exceção para a contratação que tenha como objeto a prestação de serviços continuados, desde que atendidos
certos requisitos previstos em lei. Nesse sentido, assim dispõe o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993, in
verbis:
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Art. 57- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que terá a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a sessenta meses

Do mesmo modo, tratando-se de prorrogação de serviço contínuo com dedicação exclusiva
de mão de obra referente a procedimentos administrativos autuados ou registrados após a entrada em vigor da
IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe foram feita pela IN
SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018 e que se deu em 25 de setembro de 2017, é aplicável o
art. 51 da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017 e que se reporta ao Anexo IX desta mesma IN SLTI e
que assim dispõe, in verbis:

(...) 
3. Nas contratações de serviços continuados, o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, podendo
ser prorrogados, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta)meses, desde que a instrução
processual contemple:
a) estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
b) relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido
prestados regularmente;
c) justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
d) comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
e) manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
f) comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
4. A comprovação de que trata a alínea “d” do item 3 acima deve ser precedida de análise entre os preços
contratados e aqueles praticados no mercado de modo a concluir que a continuidade da contratação é mais
vantajosa que a realização de uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a contratada
para adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado.
5. A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente do setor de licitações, devendo ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual
deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
6. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade competente do
setor de licitações, o prazo de sessenta meses de que trata o item 3 deste Anexo poderá ser prorrogado por
até doze meses.
7. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará
assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão
efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;
b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto
a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão
efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação
possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de
qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e
c) no caso dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, os valores de
contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em
ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
8. No caso da alínea “c” do item 7 acima se os valores forem superiores aos fixados pela Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, caberá negociação objetivando a
redução de preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato.
9. A Administração deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.
10. Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício financeiro, deverá ser
indicado o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como cada
parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos
aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura.
11. A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:
a) os preços contratados estiverem superiores aos estabelecidos como limites em ato normativo da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação
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para redução de preços; ou
b) a contratada tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou
impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que:
a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses;
b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos casos em que,
diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo
para a Administração; e
c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado originalmente.

Dessa forma, a luz da legislação acima mencionada, verifica-se que a dilação do prazo de
duração dos contratos é uma faculdade da Administração, e somente deve ser exercida quando cumpridos os
requisitos exigidos pela lei quanto à continuidade e essencialidade do serviço, que o contrato esteja sendo
executado a contento e os preços estiverem compatíveis com os praticados no mercado. Por essa razão, a
autoridade competente, antes da formalização da prorrogação, deve justificar, de forma clara e precisa, que a
prorrogação propicia melhor preço e vantagem para a Administração Pública, de acordo com o que
estabelece o inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. Do mesmo modo, deve haver manifestação
positiva da contratada a respeito do interesse em prorrogar o contrato. Assim, para que a prorrogação possa
ocorrer, na forma do acima aduzido e do disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993 conjugado
com o Art. 51 da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita
pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018 e que se reporta ao Anexo IX desta mesma IN
SLTI devem ser atendidos, pelo menos, os seguintes pressupostos específicos:

1. Constar previsão expressa no Edital e no contrato;
2. Não haver solução de continuidade nas prorrogações;.
3. Que o serviço prestado seja de natureza contínua;
4. Que vise a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração;
5. Anuência expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
6. Relatório do fiscal do contrato, que discorra sobre a execução mesmo, com informações de

que os serviços tenham sido prestados regularmente;
7. Que o prazo de vigência total do ajuste não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) meses;
8. Se houver oferecimento de garantia, a necessidade de sua renovação;
9. Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação, não tendo a

contratada sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão
contratante, enquanto perdurarem os efeitos;.

10. Justificativa formal e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;.

11. Estiver previamente e formalmente autorizada pela autoridade superior competente

1. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO NO EDITAL E NO CONTRATO

Para que seja possível a prorrogação com base no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666,
de 1993, é imprescindível que esta tenha constado do ato convocatório.

Tendo em vista que a possibilidade de prorrogação é fator que pode influenciar no interesse
e na decisão dos competidores quanto à participação no certame, entende-se que a sua previsão expressa no
edital (ou no contrato que o integra como anexo) é requisito condicionante da prorrogação contratual.

Destarte, caso não haja previsão editalícia ou contratual específica, reputa-se irregular a
prorrogação, uma vez que, nessas condições, o ato de prorrogar resultaria em violação aos princípios da
isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

2. NÃO HAVER SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NAS PRORROGAÇÕES

A Orientação Normativa nº 03, do Excelentíssimo Advogado-Geral da União, traça a
diretriz a ser observada pelos órgãos jurídicos no que concerne ao prazo de vigência do Contrato, bem como
dos seus Aditivos, visando à verificação da ocorrência, ou não, da solução de continuidade:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 03/2009
Na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há
extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos
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aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua prorrogação.
Indexação: contrato. prorrogação. ajuste. vigência. solução de continuidade. extinção. REFERÊNCIA: art.
57, inc. II, Lei nº 8.666, de 1993; Nota DECOR nº 57/2004-MMV; Acórdãos TCU 211/2008-Plenário e
100/2008-Plenário.

Tratando-se de processo que já sofreu prorrogações, faz-se importante analisar cada um
dos termos, a fim de verificar se todos os prazos foram respeitados.

Ressalte-se contudo que, tanto no contrato quanto nos termos aditivos, a contagem do
prazo de vigência deve observar o sistema data-a-data recomendado no Parecer nº 345/PGF/RMP/2010,
aprovado pelo Sr. Procurador Geral Federal, e ratificado pela CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU n.
69/2014, decorrente do Parecer nº 06/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.

Assim sendo, caso o contrato não tenha sido redigido observando o sistema data-a-data,
conforme entendimento consolidado no Parecer nº 345/PGF/RMP/2010, é recomendável que a
Administração aproveite a oportunidade de prorrogação de prazo para corrigir tal inconsistência, nos moldes
explicitados no citado opinativo:

Sendo assim, se um contrato tem início em determinado dia, o prazo de vigência começará
a ser computado no próximo dia útil e, se o prazo for em meses ou em anos, expira-se no dia de igual número
de início, ou no imediato se faltar exata correspondência (art. 132, § 3º, do Código Civil).

3. QUE O SERVIÇO PRESTADO SEJA DE NATUREZA CONTÍNUA

Não obstante a natureza do serviço já deva ter sido objeto de exame na fase de
planejamento da licitação, para fins de elaboração da minuta do edital e de seus anexos, é recomendável que,
antes de se efetivar a pretendida prorrogação contratual, a autoridade certifique-se de que o objeto contratual
cuida, realmente, de serviço continuado.

Para a IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma
feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018, especificamente o previsto no art. 15 "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"

É dizer, para caracterização do serviço de natureza contínua, é imperativo considerar tanto
as características e particularidades da demanda do órgão assessorado, como a efetiva necessidade do serviço
para a realização de suas atividades essenciais. Assim, recomenda-se que a Administração ateste nos autos,
expressamente, que os serviços contratados são indispensáveis e que sua interrupção pode comprometer a
continuidade das atividades da Instituição.

4. QUE VISE À OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A
ADMINISTRAÇÃO

Outra exigência do artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993, é a de que a prorrogação do
contrato de serviço continuado seja feita com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração.

Impõe-se, desta forma, a manifestação expressa da autoridade no sentido de que a
prorrogação, já considerados os valores repactuados (se for o caso de repactuação também), é vantajosa
técnica e economicamente para a Administração.

Reitera-se que, nos casos em que for feita a prorrogação com a ressalva da repactuação,
considera-se que a análise da vantajosidade deva levar em conta a estimativa do aumento de preços que
futuramente será aplicado ao contrato. Neste caso, é necessário cuidado redobrado da autoridade em sua
declaração e análise da vantajosidade, uma vez que ainda não dispõe dos preços finais que serão aplicados
pela contratada. Uma boa solução seria verificar se os orçamentos eventualmente pesquisados no mercado já
levam em conta as convenções coletivas e dissídios coletivos que serão motivo para a repactuação contratual
ou se foram feitos com base em dissídios anteriores e se já há convenção negociada, mas ainda não registrada.

Destaque-se que a vantajosidade econômica da proposta para a Administração é um
imperativo previsto no art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, bem como no artigo 57, II, da mesma lei.

O E. TCU, em reiterados julgados, tem se posicionado pela necessidade de a proposta ser
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a mais vantajosa para a Administração, o que pode ser evidenciado com a realização de pesquisa de mercado
(Acórdão 3351/2011 - Segunda Câmara - TCU). Saliente-se, entretanto, que em determinadas situações,
essa pesquisa de preços não se faz mais necessária, consoante o disposto no item 7, do Anexo IX da IN
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN
SEGES/MPDGnº 07, de 20 de setembro de 2018 e que traz disposição expressa nesse sentido:

(...)
7. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará
assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão
efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;
b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto
a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão
efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação
possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de
qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e
c) no caso dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, os valores de
contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em
ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Dessa forma, caso o processo diga respeito à prestação de serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade econômica para prorrogação do contrato está
assegurada por presunção conforme o item 7, do Anexo IX da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de
2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018.
Assim, se presentes as previsões contratuais supra, tal pesquisa pode ser dispensada. Nos demais casos,
recomenda-se que seja realizada, ou então que se justifique sua não realização, com a utilização de outro meio
idôneo para verificação da vantajosidade econômica do contrato, comprovando-se nos autos.

Não obstante, nada impede que o gestor, diante das especificidades do contrato firmado,
da realidade de mercado, bem como da eventual ocorrência de circunstâncias atípicas no setor da contratação,
decida de maneira fundamentada pela realização da pesquisa de preços. Nesse sentido, caso o gestor do
contrato entenda por bem em proceder a uma pesquisa de preços com o intuito de se comprovar a
vantajosidade de uma prorrogação de prazo contratual, salientamos que nesse caso a pesquisa de preços deve
seguir o prosseguimento administrativo previsto na Instrução Normativa IN SLTI MPOG nº 05, de 27 de
Junho de 2014 com as alterações que lhe foram feitas pela Instrução Normativa IN SLTI MPOG nº 07, de 29
de agosto de 2014, que fixam os parâmetros que devem ser utilizados pela administração pública para a
realização de pesquisa de preços e, dessa forma, a pesquisa de preços, dentre outras exigências, deve
priorizar os parâmetros previstos nos inciso I e II da norma acima conforme disposição constante do art. 2º §
1º da referida norma (pesquisa no Painel de Preços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
e contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos 180 dias anteriores à data da
pesquisa) devendo, ainda, abranger para cada item ao menos 3 fornecedores, conforme exigência constante
do art. 2º, § 2º também da norma acima mencionada sendo, inclusive, necessário justificar quando não se
conseguir essa quantidade mínima conforme disposto §6º desta mesma IN SLTI nº 05/2014 devendo,
também, ser informada a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência da contratação (média,
mediana ou menor valor), preço este que deverá ser objeto de análise crítica pelo setor competente, em
especial quando houver grande variação entre os valores apresentados.

Por fim, cumpre salientar que ao final da realização da mesma é necessário que a autoridade
competente, em juízo crítico, ateste a idoneidade da pesquisa de preços realizada, procedendo a uma
avaliação crítica dos valores obtidos na pesquisa de preços realizada, em conformidade com o disposto nos §
4º e 5º§ da IN SLTI MPOG nº 05, de 27 de Junho de 2014 e que determinam que “Os preços coletados
devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores
apresentados” sendo que para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo” e tal como, inclusive, se verifica
pela notícia veiculada no Informativo de Licitações e Contratos nº 139 do Tribunal de Contas da União: “A
pesquisa de preços que antecede a elaboração do orçamento de licitação demanda avaliação crítica dos
valores obtidos, a fim de que sejam descartados aqueles que apresentem grande variação em relação aos
demais e, por isso, comprometam a estimativa do preço de referência” e, também, no Acórdão 1108/2007
Plenário do TCU (Sumário) “Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja
destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, máxime quando observados indícios
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de preços destoantes dos praticados no mercado”.
Importante ressaltar que a comprovação de que o valor do contrato permanece

economicamente vantajoso para a Administração deve ser precedida de análise entre os preços contratados e
aqueles praticados no mercado, de modo a se concluir que a continuidade da contratação é mais vantajosa
que a realização de uma nova licitação – considerando-se todos os custos envolvidos em um novo certame –,
sem prejuízo de eventual negociação com a contratada para adequação dos valores àqueles encontrados na
pesquisa de mercado.

Não obstante, vale registrar a presunção de que a pesquisa de preços realizada é suficiente
e tecnicamente adequada à demonstração de que os preços atualmente praticados pela contratada são
vantajosos para a Administração, de forma que restem observados o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2014. Isto porque, cabe à autoridade
competente, e não à Procuradoria, verificar sua idoneidade técnica.

De se lembrar, também, que a avaliação da vantajosidade econômica não se traduz no
simples valor monetário da contratação comparado com o dos orçamentos obtidos, pois existe todo um custo
administrativo envolvendo o desfazimento de um contrato e a seleção e celebração de um outro, para ficar em
apenas nesse outro aspecto.

Esclarecido esse aspecto, remetemos ao que demais dispõe a IN SEGES/MPDG nº 05, de
26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro
de 2018 sobre a prorrogação do prazo de vigência. Nesse sentido, na forma do disposto no item 8 do Anexo
IX da referida IN e que dispõe que " No caso da alínea “c” do item 7 acima se os valores forem superiores
aos fixados pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, caberá
negociação objetivando a redução de preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de
contrato e dessa forma, deve-se verificar se os serviços contratados estão entre aqueles para os quais há um
valor máximo fixado por ato regulamentar do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, sendo dever
do Administrador, ou do seu setor técnico competente, apurar a adequação dos valores do presente contrato
ao teto.

Diga-se, ainda, que na forma do disposto no item 9 do Anexo IX da referida IN " A
Administração deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou
variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação e, portanto,
é também de todo recomendável que o órgão apure a existência de custos fixos ou variáveis não renováveis
que já tenham sido amortizados ou pagos, reunindo, assim, argumentos que viabilizem eventual negociação de
preços por parte da autoridade, visando reduzir ou eliminar esses custos, como também reforçar o poder de
barganha da Administração.

Sugere-se analisar especialmente o valor atribuído a materiais e equipamentos e os
respectivos prazos razoáveis de amortização, comparado com o prazo já decorrido de execução contratual.

Por fim, recomenda-se atenção ainda à possível aplicação de penalidade à contratada de
declaração de inidoneidade, ou de suspensão no âmbito da União ou do próprio órgão contratante, que
impedem a prorrogação, consoante ao disposto no item 11, letra "b" do Anexo IX da referida IN e que
determina que a administração não poderá prorrogar o contrato quando "a contratada tiver sido penalizada nas
sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com
poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Pondere-se, no entanto, que a Orientação Normativa nº 54, do Advogado-Geralda União,
reconhece a competência de a Administração avaliar a imediata rescisão do contrato no caso concreto, juízo
que, de certa forma, assemelha-se ao da prorrogação ou não do contrato:

Assim, da mesma forma que, durante a vigência contratual, existe margem para que a
autoridade, nessa avaliação da imediata rescisão contratual, decida por manter o contrato vigente pelo tempo
necessário a entabular uma nova contratação, também existe margem para que faça a prorrogação pelo prazo
necessário a uma nova contratação, tudo para evitar a interrupção do serviço e um maior prejuízo ao interesse
público. Sempre, evidentemente, motivando nos autos, ainda mais porque, nessa hipótese, estará de certa
forma avalizando o serviço da empresa.

5. ANUÊNCIA DA CONTRATADA.

Já quanto a necessidade de manifestação expressa da contratada informando o interesse na
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prorrogação, informamos que a prorrogação contratual é ato bilateral, de natureza convencional, eis que
depende da exteriorização da vontade das partes para que se aperfeiçoe validamente. Portanto, a pleiteada
dilação do prazo de vigência só pode ocorrer se, e quando, houver anuência das partes (contratante e
contratada), pois as modificações devem ser negociadas, não podendo ser impostas unilateralmente. Ou seja,
como o ajuste decorre de acordo de vontades entre as partes contratantes, é importante haver concordância
prévia da Contratada com a referida prorrogação, bem como com os seus termos.

Essa concordância pode ser suprida, logicamente, pela própria celebração do aditivo, mas
cabe alertar para o risco, caso não seja observada certa antecedência, de a autoridade ser surpreendida com a
declaração de desinteresse da contratada em prorrogar a avença, e então se ver diante da necessidade de
ajustar uma contratação nova em um curto período de tempo, ou ficar sem o serviço prestado por certo
período.

Recomenda-se, então, que essa anuência conste dos autos previamente, até para fins de
eventual responsabilização da contratada por eventuais prejuízos causados caso não confirme seu interesse
posteriormente, à época da celebração da avença.

Ressalte-se, ainda, que a manifestação sobre o interesse na prorrogação de prazo de
vigência contratual deve ser firmada por quem possui poderes para representar e assumir obrigações em nome
da empresa contratada, seja diretamente, em decorrência dos atos constitutivos, seja indiretamente, por meio
de procuração. Incumbe, pois, à Administração verificar se a pessoa que subscreve em nome da empresa
contratada possui poderes para representá-la, nos termos do art. 47 do Código Civil (“obrigam apessoa
jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”).

6. MANIFESTAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO COM INFORMAÇÕES DE QUE OS SERVIÇOS
TENHAM SIDO PRESTADOS REGULARMENTE.

No intuito de registrar que a Contratada vem cumprindo com suas obrigações contratuais e
exercendo suas atividades a contento, é indispensável da juntada ao processo de relatório elaborado pelo
fiscal do contrato, atestando com informações que os serviços tenham sido prestados regularmente pela
empresa.

Sobre este ponto, recomenda-se à Administração que faça constar nos autos manifestação
meticulosa e fundamentada do fiscal do contrato, em que sejam relatadas informações sobre a regularidade e
presteza na prestação dos serviços, relato de incidentes porventura ocorridos, ações executadas pela
contratada objetivando a contenção e correção dos problemas, sugestões de melhoria em pontos que podem
ser aperfeiçoados, dentre outros, conforme disposição constante do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7. QUE O PRAZO TOTAL DE VIGÊNCIA NÃO ULTRAPASSE SESSENTA MESES

Levando-se em conta, ainda, o que dispõe o artigo 57, II da Lei nº 8.666, de 1993, e em
conformidade com a previsão contratual, a prorrogação poderá ser realizada desde que sua duração total não
ultrapasse 60 (sessenta) meses.

Existe ainda a hipótese de prorrogação excepcional, prevista no § 4º do art. 57 da Lei de
Licitações, em que o prazo total de vigência contratual extrapola referido limite: “Em caráter excepcional,
devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do
caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.”

Nesse caso, tal dispositivo autoriza a excepcional prorrogação desde que a autorização
devidamente fundamentada seja lavrada pela autoridade superior e que o evento seja imprevisível, sob pena de
ilegalidade da prorrogação pretendida.

Marçal Justen Filho esclarece que a hipótese prevista no § 4º independe de previsão no ato convocatório.
Isto porque, “ neste caso a prorrogação depende de evento extraordinário. Ora, a extraordinariedade do
evento, que autoriza a prorrogação, impede sua previsão antecipada no ato convocatório” (In Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 2010, fls. 729).
8. SE HOUVER OFERECIMENTO DE GARANTIA, A NECESSIDADE DE SUA RENOVAÇÃO.

O prazo de validade da garantia deverá corresponder à duração da execução do contrato,
mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, e deverá ser renovada e ter seu valor atualizado
de acordo com a duração e o valor da contratação. Portanto, deve haver a renovação da garantia caso tenha
sido exigida quando da celebração do ajuste, bem como a complementação/adequação de seu valor, nos
casos de alteração do valor do contrato.

Parecer 28 (12359394)         SEI 0001985-85.2020.4.01.8003 / pg. 8



9. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO

Nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666, de 1993, a contratada deverá manter
durante a contratação, todas as condições de habilitação e qualificação que foram exigidas na licitação. Assim,
cabe à autoridade verificar se a contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização
da licitação, consignando tal fato nos autos, o que inclui, também, os requisitos de qualificação técnico
profissional eventualmente exigidos.

Os requisitos de qualificação técnico profissional prescindem de nova averiguação, na
generalidade dos casos, pois referem-se à comprovação da experiência cumulada anteriormente à contratação
da empresa, para fins de demonstrar sua aptidão para a execução futura dos serviços licitados (Parecer
CJU/RJ nº 1750/2013LC). Após a execução do contrato, é a manifestação do fiscal que atestará esse
aspecto.

Dessa forma, face ao acima aduzido, como a prorrogação somente poderá ser efetivada se
a contratada mantiver todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art.55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93, entendemos que previamente à celebração do Termo Aditivo ao
contrato, deve a Administração, imprescindivelmente, sempre realizar nova consulta ao SICAF e verificar se o
prazo de validade das certidões constantes do mesmo estão no prazo, prestes a vencer ou vencida e, ainda, se
consta alguma restrição que vede a presente prorrogação em virtude da ora contratada ter sido declarada
inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

10. JUSTIFICATIVA FORMAL E MOTIVO, POR ESCRITO, DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MANTÉM
INTERESSE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Conforme disposto no art. 57, § 2º da Lei nº 8.666, de 1993 no sentido de que "toda
prorrogação deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, faz-se necessária a justificativa e a motivação, formal e por escrito, por parte do gestor do
contrato, de que ainda há interesse, por parte da Administração, na continuidade da realização dos serviços.

11. ESTIVER PREVIAMENTE E FORMALMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

Tendo em vista que na forma forma do § 2º do Art. 57 da Lei 8.666, de 1993 e acima
mencionado, toda prorrogação deverá ser previamente autorizada pela autoridade competente que, na forma
do regimento interno atual da ANS, é o Gerente Geral de Administração e Finanças ou seu substituto legal.

 HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE REPACTUAÇÃO CONCOMITANTE À
PRORROGAÇÃO SEM RESSALVA DE POSTERIOR REPACTUAÇÃO.

Caso a contratada concorde em prorrogar o ajuste, sem ter manifestado expressamente seu
interesse em majorar o valor pactuado, e considerando que exista esse direito em tese, cabe ao órgão
certificar-se se há interesse em repactuar o presente acordo, neste momento, ressaltando que, em não havendo
tal manifestação nesse sentido, nova repactuação somente poderá ser pleiteada após um ano do fato gerador.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 57, § 7º da IN SEGES/MPDG nº 05, de
26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro
de 2018 "as repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do
contrato.

Disso se conclui que, se a Contratada não solicita, no momento da prorrogação do
contrato, a repactuação do valor a que já faz jus, estará ela implicitamente abrindo mão de seu direito de rever
os preços, e, automaticamente, concordando que os valores fixados serão mantidos durante o prazo de
vigência da prorrogação, ou até que sobrevenha novo fato gerador.

No mesmo sentido, há entendimento firmado no Parecer Normativo JT nº 02, de 26 de
fevereiro de 2009, aprovado pelo Presidente da República (e vinculante a todos os órgãos da Administração
Pública Federal), publicado no Diário Oficial da União de 06 de março de 2009, no sentido de que, com a
realização da prorrogação, caso o contratante faça jus ao reajuste e opte por não implementá-lo, estar-se-á
operacionalizando a preclusão do direito de requerer este reajuste no futuro:

a) a repactuação constitui-se em espécie de reajustamento de preços, não se confundindo
com as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

b) no caso da primeira repactuação do contrato de prestação de serviços contínuos, o
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prazo de um ano para requerer a repactuação conta-se da data da proposta da empresa ou da data do
orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que, considera-se como data do orçamento a data do
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da
apresentação da proposta; (destaque não do original)

c) no caso das repactuações subseqüentes à primeira, o prazo de um ano deve ser contado
a partir da data da última repactuação;

d) quanto aos efeitos financeiros da repactuação nos casos de convenções coletivas de
trabalho, tem-se que estes devem incidir a partir da data em que passou a viger efetivamente a majoração
salarial da categoria profissional; e) quanto ao termo final para o contratado requerer a repactuação deverá ser
pleiteada até a data da prorrogação contratual subseqüente, sendo certo que, se não for de forma tempestiva,
haverá a preclusão do direito do contratado de repactuar. (os grifos são nossos)

Portanto, é importante deixar absolutamente claro nos autos que não há interesse na
repactuação por parte da contratada.

HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE REPACTUAÇÃO CONCOMITANTE À
PRORROGAÇÃO COM RESSALVA DE POSTERIOR REPACTUAÇÃO.

Caso, entretanto, a Contratada tenha optado por proceder à prorrogação contratual,
ressalvando, entretanto, o direito a posterior repactuação, estará, a princípio, afastando a preclusão de seu
direito.

Com efeito, se o contratado já faz jus à majoração dos valores pactuados no momento da
prorrogação, é de todo recomendável que manifeste por escrito a sua intenção de posteriormente anexar as
planilhas e apresentar os novos valores do contrato.

É importante ressaltar, porém, que tanto a jurisprudência do TCU, quanto o referido
Parecer n° AGU/JT02/2009, e presumivelmente os termos contratuais, admitem uma situação de exceção à
preclusão: caso a contratada não tenha requerido a repactuação até a datada prorrogação subsequente porque
ainda não dispunha dos dados relativos a mais recente convenção coletiva de trabalho da categoria.

Vejamos trecho do parecer normativo da AGU que reproduz o entendimento exarado
previamente pelo TCU:

“Oportuna também a análise do Ministro Zymler sobre a hipótese em que as negociações se
prolongam por um período de tempo após a data-base da categoria profissional abrangida pelo contrato
administrativo e, neste ínterim, a Administração convoca o contratado para prorrogação contratual. Neste
caso, bem soluciona o Ministro no seguinte sentido: Nesse caso, o contratado estaria impossibilitado de
postular a repactuação contratual no momento da assinatura do termo aditivo,pois, segundo já mencionado,
um dos requisitos para a repactuação éa necessidade de registro do acordo ou convenção coletiva de trabalho
no Ministério do Trabalho. Assim, caberá ao contratado inserir no termo aditivo a ser celebrado cláusula por
meio da qual resguarde seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do instrumento relativo ao
acordo ou à convenção devidamente registrado.”

Destarte, ainda que interpretada de forma abrangente, tal exceção se aplica a uma situação
específica: na data limite para a prorrogação, a Contratada ainda não teria condições de elaborar a planilha de
variação de custos que fundamenta a repactuação, pois a convenção coletiva da categoria – da qual os novos
custos exsurgem - ainda não foi concluída. Incide, em realidade, uma impossibilidade fática de pleitear a
repactuação, e a empresa não pode ser prejudicada por circunstâncias a que não deu causa.

Desta forma, é importante atentar para os motivos pelos quais a repactuação não está
sendo efetivada, evitando-se que isso decorra de causas outras que não a prevista nos instrumentos normativos
acima mencionados.

Inobstante, em vista das considerações aqui expostas, entende-se que a posterior
repactuação do contrato fica assegurada, quando expressamente ressalvada no termo aditivo de prorrogação,
a intenção da Contratada como condição para a prorrogação do ajuste ora pretendida.

Registra-se que as repactuações, se não coincidirem com as prorrogações, deverão ser
feitas por apostilamento, consoante dispõe o 57, § 4º da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017
com as alterações que lhe forma feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018, sem a
necessidade do encaminhamento dos autos para análise, exceto se houver dúvida jurídica a ser dirimida.
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II.III – DO NORMATIVO APLICÁVEL AO REAJUSTE

Em seu art. 37, inc. XXI, a Constituição Federal assegura a manutenção das condições
efetivas da proposta que deu origem ao contrato. Por força dessa garantia, ocorrendo o desequilíbrio da
equação econômico-financeira formada no momento da apresentação da proposta pela empresa contratada,
surge para a Administração contratante o dever de restabelecer a relação de equivalência firmada.

O reajuste é o meio adequado para atualizar o valor do contrato, considerando a elevação
ordinária do custo de produção de seu objeto diante do curso normal da economia.

A Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016 estabeleceu Novo Regime
Fiscal, definindo, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias. No âmbito do Poder
Judiciário foi dada a redação do art. 107, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT). 

Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as
despesas primárias:

I   - (...)
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da
Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
 § 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
  I - (...)
 II -  para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze
meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.

Nos termos da DECISÃO SJAP-DIREF 33/202112368936 fica estabelecido limite de
correção aplicável ao exercício financeiro de 2021 de 2,13%, que corresponde a variação do Ìndice Nacional
de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), no período de doze meses encerrado em junho/2020, aos Contratos
Administrativos de Prestação de Serviços da Seção Judiciária do Amapá e de suas Subseções Judiciárias,
devendo as Unidades Gestoras dos Contratos observar os procedimentos constantes da proposta12329267

a) Nos contratos da Seção Judiciária do Amapá e das Subseções Judiciárias, fica
estabelecido o limite de correção aplicável ao exercício financeiro de 2021 de 2,13%, que corresponde
a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), no período de doze meses encerrado
em junho/2020.

b) Após regular instrução do pedido de reajustamento - reajuste e/ou repactuação- se o
percentual de reajustamento superar o percentual de correção estabelecido para o corrente exercício, o gestor
do contrato deverá promover negociação com a empresa contratada, visando à adequação do percentual de
reajustamento.

c) Nas repactuações, caberá à contratada indicar da planilha de composição de custos e
formação de preços que sofrerão ajuste - redução -, e em que montante, de modo que o percentual final de
reajustamento reste observado.

d) Os ajustes deverão recair sobre itens gerenciáveis e/ou itens dos quais a contratada
possa livremente dispor, a exemplo de Lucro e Despesas Administrativas, e refletir possibilidades reais de
racionalização e/ou otimização de despesas contratuais.

e) Não deverão ser aceitos ajustes em itens que representem despesas obrigatórias,
definidas em lei ou norma coletiva do trabalho.

f) Se infrutífera a negociação, a unidade gestora do contrato deverá adotar medidas para
promover redução quantitativa no contrato, no mínimo suficiente para manter o crescimento da despesa dentro
do limite.

g) Caso a redução necessária exceda o limite legal permitido para supressão contratual – de
25%, para obras, serviços, compras, reformas de edifícios ou de equipamentos, conforme dispõe o art. 65,
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§1º, da Lei nº 8.666/1993, considerando todas as supressões ocorridas ao longo da vigência do contrato –,
deverá se buscar a anuência da contratada. Nessa hipótese, se inviável a supressão por ausência de acordo
entre as partes, a unidade gestora do contrato deverá dar início aos procedimentos para efetuar nova licitação.

h) Para a celeridade e eficiência processual, que a unidade gestora estabeleça prazos para
as manifestações requeridas da contratada, bem como realize reuniões quando necessário.

i) Observados esses procedimentos, a unidade gestora do contrato restituirá o processo à
SELIT – se não for, a própria unidade gestora, a responsável pela instrução –, indicando o resultado obtido,
para que seja concluído o feito e/ou sejam adotadas as demais providências necessárias. Havendo a
necessidade de promover redução quantitativa, ou estabelecer vigência condicional à conclusão de nova
licitação, tais alterações deverão ser, preferencialmente, formalizadas em conjunto com o reajustamento, por
meio de termo aditivo.

j) Para os reajustamentos da competência do exercício financeiro de 2020 (até
31/12/2020), em processamento ou que venham a ser eventualmente demandados pelos contratados, o
percentual máximo aceitável de reajustamento é de 3,37% (IPCA Junho 2019), devendo ser observados no
que couber as disposições anteriores.

  
II.IV – DO NORMATIVO APLICÁVEL À REPACTUAÇÃO

A repactuação, espécie do gênero reajuste de preços, encontra fundamento de validade no
artigo 37, XXI, da Constituição Federal, no art. 40, XI da Lei nº 8.666, de 1993, sendo também prevista no
plano infra legal no art. 12 do Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e que revogou
expressamente o Decreto Federal n.º 2.271, de 07 de Julho de 1997 , bem como na IN SEGES/MPDG nº
05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe foram feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de
setembro de 2018, nos seus artigos 53 a 60.

O artigo 54 da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que
lhe foram feitas pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018 esclarece que " A repactuação de
preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

Inicialmente, deve-se dizer que a repactuação de preços no âmbito do contrato
administrativo surgiu como mecanismo para obstar prejuízos para a contratada e para a contratante,
encontrando disciplina atualmente no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e que revogou
expressamente o Decreto Federal n.º 2.271, de 07 de Julho de 1997, que dispõe sobre a execução indireta,
mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional das
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União

Os pressupostos fixados nos citados diplomas normativos para a concessão da repactuação
de preços nos contratos administrativos são:

1. previsão no edital e no contrato;
2. tratar-se de serviços contínuos;
3. observância do interregno mínimo de 01 (um) ano;
4. demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato;
5. inexistência da preclusão do direito.
Uma vez atendidos os pressupostos supra, a repactuação poderá, em tese, ser

concedida.
Em relação ao requisito temporal, é importante estabelecer a diferença entre os três tipos de

insumos: os ligados à mão de obra, os ligados à variação do mercado, e os ligados às tarifas públicas.
Em relação aos dois primeiros, há uma grande diferença no marco temporal para a

contagem do prazo de um ano, consoante disciplinado na Orientação Normativa nº 25, do Advogado-Geral
da União:

NO CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, O
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INTERREGNO DE UM ANO PARA QUE SE AUTORIZE A REPACTUAÇÃO DEVERÁ SER CONTADO
DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA SE REFERIR, ASSIM ENTENDIDO O ACORDO,
CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, PARA OS CUSTOS DECORRENTES DE MÃO
DE OBRA, E DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS INSUMOS.

Assim, em relação aos insumos ligados à variação do mercado, o marco temporal para a
contagem do prazo de um ano é a data limite para apresentação da proposta conforme disposto no art. 55,
inciso I, da da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela
IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018, in verbis: da data limite para apresentação das
propostas constante do ato convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;

Já quanto aos custos da mão de obra, a orientação é a de que o marco temporal refere-se à
data em que passaram a vigorar os efeitos financeiros da convenção coletiva de trabalho ou instrumento
equivalente, pouco importando a data de sua celebração.

Assim, em se tratando da primeira repactuação, aplica-se o disposto no art. 55, inciso II, da
IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN
SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018 que estabelece que a contagem do interregno mínimo de
01 (um) ano para a primeira repactuação será contado " da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for
decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas bases destes instrumentos".

Esse o sentido da Orientação Normativa nº 25, ao preconizar que o interregno mínimo de 1
(um) ano para que se autorize a repactuação deverá ser contado da data do orçamento a que a proposta se
referir, entendendo-se como proposta o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, quando os custos
decorrerem de mão-de-obra.

Já quanto às repactuações subsequentes à primeira, a IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de
Maio de 2017 com as alterações que lhe forma feita pela IN SEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de
2018 prescreve em seu artigo 56 que elas terão sua anualidade computada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo à última repactuação.

No mesmo sentido é a Orientação Normativa nº 26, do Exmo. Sr. Advogado-Geral da
União, revista pela Portaria nº 572, de dezembro de 2011, que estabelece que no caso das repactuações
subsequentes à primeira o interregno de um ano deve ser contado da última repactuação, correspondente à
mesma parcela objeto da nova solicitação. Neste caso, a ON esclarece que se entende como última
repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, sendo irrelevante a data em que foi celebrada ou
apostilada:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 26 DA AGU - REVISÃO EM DEZEMBRO DE 2011 ATRAVES DA
PORTARIA 572, DE 2011 NO CASO DAS REPACTUAÇÕES SUBSEQUENTES À PRIMEIRA, O
INTERREGNO DE UM ANO DEVE SER CONTADO DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO CORRESPONDENTE
À MESMA PARCELA OBJETO DA NOVA SOLICITAÇÃO.ENTENDE-SE COMO ÚLTIMA
REPACTUAÇÃO A DATA EM QUE INICIADOS SEUS EFEITOS
FINANCEIROS,INDEPENDENTEMENTE DAQUELA EM QUE CELEBRADA OU APOSTILADA

A legislação prevê que na alteração dos valores seja demonstrada a variação analítica dos
componentes de custos, devidamente justificada.

Assim, não basta a anexação aos autos do processo da convenção coletiva e das planilhas
com a demonstração da variação dos custos apresentadas pela contratada. Impende ao setor técnico
competente do órgão assistido proceder à sua análise, verificando, primeiramente, o enquadramento sindical,
ou seja, se a Convenção Coletiva utilizada para justificar a variação dos custos referente à mão de obra, de
fato, abrange a categoria de trabalhadores envolvidos na contratação e também se foi a mesma adotada para a
cotação dos custos por ocasião da apresentação das propostas, na licitação. Em havendo dúvidas jurídicas
nesse ponto, recomenda-se o envio dos autos à Consultoria Jurídica, com a questão específica.

Verificado esse aspecto, o executor deve examinar a correspondência dos custos
constantes dos referidos documentos com os custos lançados na proposta e convenção coletiva de trabalho,
ambas oferecidas na licitação. Como esta é uma atribuição que envolve conhecimentos técnicos específicos
que escapam do âmbito de competência da Consultoria Jurídica, não há manifestação desta sobre referidos
cálculos.
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Alguns aspectos, entretanto, vem sendo reiteradamente apontados, conforme destacado
abaixo:

1- No que pertine à reserva técnica, o Tribunal de Contas da União - TCU tem pacificado o entendimento de
que a inclusão da verba denominada reserva técnica nas planilhas de custos e formação de preço só se
justifica mediante comprovação dos custos que são por ela cobertos. Caso não haja comprovação, a
recomendação é para que seja providenciada a exclusão desse item da planilha de custos. (a este respeito
remetemos aos Acórdãos n.º793/2010 e 1442/2010, da 2ª Câmara; 727/2009, 2060/2009, 1597/2010,3006/2010,
3092/2010 e 910/2014-Plenário);
2. Quanto ao aviso prévio trabalhado, o Tribunal de Contas da União - TCU considera integralmente pago,
seu percentual, no primeiro ano da execução contratual. (Acórdão n.º 3006/2010-Plenário, TC-001.225/2008-
0, rel. Min.Valmir Campelo, 10.11.2010). Importante considerar que o Acórdão do TCU citado é de 2010,
tendo sido editada em 2011 a Lei 12.506, que prevê o acréscimo de três dias de prazo a cada ano de serviço
prestado na empresa, de forma que esse percentual não será mais "zerado", mas apenas reduzido, ao fim do
primeiro ano de execução contratual. Nesse sentido, como o TCU recomenda o percentual de 1,94%
(Acórdão nº 1904/2007-Plenário), o saldo será de 0,19% (1,94/30x3). Esse mesmo percentual se repetirá ano a
ano, já que o período sobressalente de três dias é também amortizado;
3. Por sua vez, em relação a treinamento e/ou reciclagem, o Tribunal de Contas da União - TCU tem se
posicionado no sentido de não admitir a inclusão, nas planilhas orçamentárias, de percentuais de seleção e
treinamento, salvo situação específica ligada à execução do contrato, devidamente justificada (Acórdão n.º
3006/2010-Plenário, TC-001.225/2008-0, rel. Min. Valmir Campelo, 10.11.2010);
4. Com relação à participação nos resultados, a concessão do benefício de participação nos lucros e
resultados a empregados de empresas que prestam serviços continuados à Administração não pode ser
invocada como justificativa para promoção de reequilíbrio econômico-financeiro do respectivo contrato.
Conforme acórdão Acórdão nº 3336/2012-Plenário “...a participação nos lucros decorre de negociação entre
a empresa e seus empregados, tem por objetivo o aumento de produtividade e a redução dos custos e não
envolve a contratante do serviço. “Não pode, assim, ser considerada custo de venda dos serviços”.
Acrescentou que as parcelas que integram a remuneração do contratado devem estar previstas no edital e
no contrato dele decorrente.” No mesmo sentido, Acórdão nº 29/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da
União;
5- É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: Rubrica para pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula
TCU nº 254/2010) e
6- É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: Rubrica denominada “verba”
ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos
TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).
 

DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
Caso o contrato tenha sido prorrogado quando já era devida a pretendida repactuação, e

verificando-se que não houve a ressalva de forma a resguardar o seu direito, aplica-se ao presente o
entendimento disposto no artigo 57, § 7º da IN SEGES/MPDGnº 05, de 26 de Maio de 2017 com as
alterações que lhe foram feita pela INSEGES/MPDG nº 07, de 20 de setembro de 2018 segundo a qual "as
repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

Este mesmo entendimento é manifestado, conforme anteriormente já visto, no Parecer
Normativo JT nº 02, de 26 de fevereiro de 2009, aprovado pelo Presidente da República (e vinculante a todos
os órgãos da Administração Pública Federal), publicado no Diário Oficial da União de 06 de março de 2009,
concluindo-se que com a realização da prorrogação, caso o contratante faça jus à repactuação e opte por não
implementá-la neste momento, estar-se-á operacionalizando a preclusão do direito de requerê-la no futuro:

(...)
e) quanto ao termo final para o contratado requerer a repactuação deverá ser pleiteada até a data da
prorrogação contratual subseqüente, sendo certo que, se não for de forma tempestiva, haverá a preclusão
do direito do contratado de repactuar.

Portanto, em sendo essa a hipótese, entende-se que a repactuação não será possível, haja
vista a preclusão de direito da contratada.

 

III – LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECK LIST
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Com o fito de orientar as áreas técnicas quanto aos requisitos imprescindíveis que deverão
constar do processo administrativo, seguem listas de verificação:

LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECKLIST PARA PRORROGAÇÃO
DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO AMAPÁ E DE SUAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS

 
Lista de Verificação

 
 
 
Sim/Não/Não
se aplica   
 

 
 

Documento

Consta previsão expressa no Edital e no Contrato?   
Há ocorrência de solução de continuidade
nos aditivos precedentes?   

O serviço prestado é de natureza
continuada?   

a prorrogação visa a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a
administração?

  

Há anuência expressa da contratada
informando o interesse na prorrogação?   

Há o atesto do executor do contrato de que
os serviços foram prestados regularmente?   

O prazo de vigência total do ajuste não
ultrapasse o limite de 60 (sessenta) meses?   

Foi verificada a necessidade de ajuste e/ou
renovação da garantia?   

O contratado mantém as condições de
idoneidade iniciais de habilitação?   

Há Justificativa formal e, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na
realização do serviço?

  

Foi realizada pesquisa de mercado?   
Há aplicação de penalidade à contratada?   
Foi realizada nova consulta ao SICAF e
verificado o prazo de validade das certidões?   

LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECK LIST PARA REAJUSTE DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ
E DE SUAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS

Lista de Verificação     

 
 
Sim/Não/Não
se aplica   

 

Documento

Consta previsão expressa de reajuste no
Edital e no Contrato?   

Foi observado o limite de correção aplicável
ao exercício financeiro de 2021 de 2,13% do
IPCA?
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Há ocorrência de solução de continuidade
nos aditivos precedentes?   

O serviço prestado é de natureza
continuada?   

Há disponibilidade orçamentária para fazer
face aos valores repactuados?   

Foi verificada a necessidade de ajuste e/ou
renovação da garantia?   

O contratado mantém as condições de
idoneidade iniciais de habilitação?   

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECK LIST PARA REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ
E DE SUAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 

 
Lista de Verificação     
 

 
Sim/Não/Não
se aplica   
 

Documento

Consta previsão expressa da repactuação
no Edital e no Contrato?   

O serviço prestado é de natureza contínua?   
Foi observado o interregno mínimo de 01
(um) ano?   

O Pedido de repactuação está
acompanhado de planilha de custos e
formação de preços comprovando que os
novos valores e composição de custos e
formação de preços que sofrerão ajuste -
redução -, e em que montante de modo que
o percentual final de reajustamento reste
observado?

  

O pedido foi instruído com Cópia do Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo Trabalhista ou
equivalente, devidamente homologado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego?

  

Foi observado o limite de correção aplicável
ao exercício financeiro de 2021 de 2,13% do
IPCA?

  

Trata-se de contrato de serviço continuado
com dedicação exclusiva de mão de obra?   

Parecer técnico-financeiro atestando os
valores propostos pela contratada   

Verificação da manutenção das condições
iniciais de habilitação do contratado
(regularidade jurídica, fiscal e trabalhista)

  

Há disponibilidade orçamentária para fazer
face aos valores repactuados?   

verificar reforço na garantia contratual,
adequando-a aos novos valores repactuados   
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verificar autorização da repactuação pela
autoridade competente   

verificar possível preclusão de direito da
contratada   

 
 
IV - CONCLUSÃO

 
Ante o exposto, considerando os entendimentos firmados pela Seção de Análise e

Pareceres Jurídicos acerca da  concessão de prorrogação, reajuste e repactuação aos contratos
administrativos de prestação de serviços, a teor da Constituição Federal, da Lei 8666/93, Lei 4.320/64. Lei
101/2000 e do artigo 107, II, do ADCT, submetemos este Parecer Referencial à aprovação do MM. Juiz
Federal Diretor do Foro, em conformidade com o artigo 7º da Portaria DIREF 10508628.

 
Respeitosamente,
 
 

Claudio Modesto
Oficial de Gabinete/SEPJU/DIREF/SJAP

Domingos Campos Ribeiro
Oficial de Gabinete/SEPJU/DIREF/SJAP

 

1 Na Portaria Diref 10508628, onde se lê: SEAPJU, leia-se SEPJU, conforme Retificação 10630400.
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Aprovo o Parecer Referencial n. 2/2021 – SEPJU/AP.
Publique-se e divulgue-se no sítio eletrônico da Seção Judiciária.

 

Jucélio Fleury Neto
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Jucelio Fleury Neto, Diretor do Foro, em 18/02/2021,
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12359394 e o código CRC B175963E.
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