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De acordo com os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da
Lei nº 13.303/2016, o TCU e os tribunais superiores
Enfoque aplicado: melhores práticas, análise de casos e
apresentação de checklists dos procedimentos

SEMINÁRIO
A revisão, o reajuste e a repactuação de preços são temas do dia a dia da gestão e da fiscalização
dos contratos pela Administração Pública, inclusive das estatais. Com a variedade de problemas
concretos e polêmicos, as dúvidas se potencializam. É necessário conhecer as regras da Lei nº
8.666/1993, da Lei nº 13.303/2016; do Decreto nº 9.507/2018 e da IN nº 05/2017 da SEGES/MP, as
quais regulam a contratação de serviços e as peculiaridades das obras, considerando os entendimentos do TCU e da jurisprudência.
Neste Seminário, detalharemos o processamento da revisão, do reajuste e da repactuação para
contratações de obras, serviços e contratos decorrentes de registro de preços.
O conteúdo foi estruturado por meio de questões polêmicas e concretas vividas pelos agentes
responsáveis. A apresentação iniciará com uma abordagem geral, que resultará na solução de
questões concretas.
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Esta capacitação permitirá a você:
• Compreender o reajuste, a repactuação e a revisão de preços sobre os mais diversos aspectos:
conceito, hipóteses de cabimento, requisitos, formalização, passo a passo do procedimento,
efeitos, entre outros.
• Dominar os principais procedimentos para a concessão do reajuste, da repactuação e da revisão de preços nas compras, inclusive SRP, nas obras e nos serviços contínuos de acordo com as
Leis nºs 8.666/1993 e 13.303/2016, os Decretos nºs 7.892/2013 e 9.507/2018 e a IN nº 05/2017
da SEGES/MP.
• Solucionar casos concretos e conhecer boas práticas e checklists para a condução e decisão
sobre os pedidos de reajuste, revisão e repactuação, a fim de afastar apontamentos e responsabilizações pelos órgãos de controle.
• Conhecer os principais entendimentos do TCU, da AGU e da jurisprudência sobre o tema.

Público-alvo:
Fiscais e gestores de contratos, profissionais da área financeira, do departamento de compras e
de controle interno, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, bem como todos
os agentes públicos envolvidos nos procedimentos de reajuste, repactuação e revisão de preços
dos contratos de obras, de serviços contínuos e decorrentes de registro de preços.
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Destaques do conteúdo:
• Reajuste, repactuação e revisão de acordo com os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
13.303/2016 – Diferenças e cabimento
• Contratos formalizados de acordo com o Decreto nº 2.271/1997 e a IN nº 02/2008 – Regimes
do Decreto nº 9.507/2018 e da IN nº 05/2017 – Como repactuar, reajustar e revisar? – Quais
os impactos para as estatais?
• Previsão ou não em contrato como condição para concessão da revisão, do reajuste e da
repactuação
• Marco inicial para a contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Primeiro ano e anos
seguintes
• Alteração da forma e índice de reajuste por termo aditivo
• Contratação emergencial X Repactuação
• Contratos de obras com prazo inicial inferior a 12 meses X Direito a reajuste
• Reajuste de obras e serviços de engenharia
• Contrato de obra – Nova convenção coletiva da construção civil e o direito ao reequilíbrio
• Efeitos da repactuação, do reajuste e da revisão – Retroatividade
• Preclusão do direito à repactuação, ao reajuste e à revisão
• Serviços contínuos – Reajuste por índice para materiais e insumos – Alterações da IN nº
05/2017
• Serviços de engenharia com alocação exclusiva de mão de obra e repactuação
• Procedimento e formalização da revisão, do reajuste e da repactuação
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• Repactuação e novos direitos concedidos por meio de convenção coletiva
• Análise do pedido de repactuação – Custos e encargos que podem ser ampliados e os que
devem ser assumidos pelo contratado
• Atuação da assessoria jurídica para alterações de valor contratual
• Revisão e reajuste da ata de registro de preços e dos contratos dela decorrentes
• Processamento da repactuação de acordo com a IN nº 05/2017 e suas alterações – Entendimentos da AGU, do TCU e dos tribunais superiores
• Solução de casos concretos

4

PROGRAMA
Professor Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante
da Equipe de Redação da Revista Zênite ILC – Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos
artigos jurídicos.

NO DECORRER DA APRESENTAÇÃO, SERÃO SOLUCIONADOS CASOS CONCRETOS, APRESENTADAS MELHORES PRÁTICAS E CHECKLISTS DOS PROCEDIMENTOS
1. O que são revisão, reajuste e repactuação? Qual a periodicidade para suas concessões? Qual
o marco inicial de contagem do prazo do reajuste e da repactuação?
2. Como repactuar, reajustar e revisar os contratos formalizados de acordo com o Decreto nº
2.271/1997 e a IN nº 02/2008? Seguirão qual regime, do Decreto nº 9.507/2018, da IN nº
02/2008 ou da IN nº 05/2017?
3. Qual o impacto para as estatais com a entrada em vigor do Decreto nº 9.507/2018? Qual o
regime previsto na Lei nº 13.303/2016 sobre o reajustamento e a revisão dos contratos das
estatais?
4. É possível revisar e reajustar ou repactuar o contrato em um mesmo período?
5. É possível reajustar ou repactuar contrato cujo prazo de vigência seja inferior a doze meses?
6. A revisão, o reajuste e a repactuação dependem de previsão no contrato? Se não forem previstos, as respectivas concessões estão vedadas?
7. É possível alterar o índice ou a forma de reajuste por termo aditivo ao contrato?
8. É possível revisar o contrato a favor da Administração?
9. Qual o passo a passo para o processamento da revisão, do reajuste e da repactuação de acordo com a IN nº 02/2008 e a IN nº 05/2017? As estatais podem adotar o passo a passo como
referência?
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10. O reajuste, a repactuação e a revisão devem ser formalizados por termo aditivo ou simples
apostilamento?
11. O pedido e a decisão acerca da repactuação devem ser precedidos da análise da assessoria
jurídica?
12. A ata e o contrato de registro de preços podem ser reajustados e revisados? Qual a disciplina
do Decreto nº 7.892/2013? Esse decreto deve ser observado pelas estatais federais?
13. Quais os cuidados a serem observados no reajuste das obras de engenharia?
14. Em contrato de obra, cujo prazo inicial de vigência é de seis meses e, por atraso decorrente de
culpa da contratada, sua duração ultrapassou doze meses, será devido o reajuste?
15. Em contratação de manutenção predial, na qual o critério de julgamento foi o menor preço para
serviços e o maior desconto sobre a tabela para materiais e insumos, como deve ser realizado
o reajustamento dessas duas parcelas? Pode ser previsto índice incidente sobre o valor global
do contrato?
16. Nos contratos de execução de obra, a contratada tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro por ocasião da alteração dos custos da mão de obra determinada, por exemplo, pela
convenção coletiva da construção civil?
17. Nos contratos de prestação de serviços de engenharia, com alocação exclusiva de engenheiros, a contratada tem direito à repactuação com base na variação do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/1966?
18. Foi formalizado contrato de serviços contínuos com base em dispensa por emergência. Na entrada em vigor da nova convenção coletiva da categoria profissional, o contratado tem direto
à repactuação?
19. Nos contratos de serviços contínuos sem alocação exclusiva de mão de obra, pode ser previsto reajuste por índice ou deve ser realizada repactuação? E nos contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra, é possível prever que o montante relativo à mão
de obra será repactuado e que o montante relativo aos materiais e insumos será reajustado
por índice? Qual a disciplina do Decreto nº 9.507/2018 e quais os entendimentos do TCU e da
AGU?
20. No regime de contratação integrada e semi-integrada, como devem ser tratados os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação? Nesses regimes, em nenhum caso se admite
a revisão do contrato a favor da contratada?
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21. Quando surtem os efeitos da repactuação: do pedido do contratado ou da data-base da categoria envolvida na prestação do serviço? Podem ser concedidos efeitos retroativos à repactuação? Qual o entendimento do TCU?
22. Até que momento o contratado terá direito ao reajuste, à repactuação e à revisão? Quando
preclui o direito? É possível reajustar, repactuar e revisar o contrato depois de escoado o prazo
de vigência? A preclusão pode ser aplicada aos contratos formalizados pelas estatais?
23. Nos casos a seguir, a empresa terá direito à repactuação ou seu direito estará precluso?
a) Contratada protocola pedido de repactuação que está em análise pela Administração e, logo
na sequência, formaliza e assina o termo aditivo de prorrogação de prazo.
b) Proposta apresentada na licitação com base na convenção de 2017; sessão do pregão realizada em dezembro de 2017; data -base da categoria em janeiro de 2018; e assinatura do
contrato em fevereiro de 2018.
24. Como a Administração deve proceder se há, no mesmo contrato, categorias profissionais distintas, cujas datas-base são igualmente diferentes? Como repactuar esse contrato?
25. Como solucionar o caso a seguir de acordo com a IN nº 05/2017?
✦✦ Caso Prático – A partir de quando surge o direito à repactuação? Quando o novo valor contratual passa a surtir efeito?
✧✧ Data do orçamento a que a proposta se refere: 05/01/2018
✧✧ Data da apresentação da proposta: 10/09/2018
✧✧ Data da assinatura do contrato: 10/11/2018
✧✧ Nova data-base da categoria profissional: 05/01/2019
✧✧ Depósito da CCT: 01/03/2019, com efeito retroativo a 05/01/2019
✧✧ Pedido de repactuação – Parcela mão de obra: 05/04/2018
✧✧ Apostilamento do novo valor do contrato – Repactuação parcela mão de obra: 10/05/2019
✧✧ 1 ano da data da apresentação da proposta: 10/09/2019
✧✧ Pedido de repactuação – Parcela insumos gerais: 20/09/2019
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✧✧ Apostilamento do novo valor contratual – Parcela insumos gerais: 10/10/2019
✧✧ Prorrogação contratual: 10/11/2019
✦✦ Serão analisados e solucionados outros casos concretos.
26. Novos direitos concedidos por meio de convenção coletiva podem ser incorporados pela repactuação?
27. Se a nova convenção coletiva determinar um percentual mínimo de encargos sociais e previdenciários superior ao praticado no contrato, o contratado terá direito à repactuação? E se a
nova convenção estabelecer o direto de participação nos lucros e resultados, deve ser concedido na repactuação? Qual a disciplina do Decreto nº 9.507/2018 e da IN nº 05/2017 sobre
esse tema?
28. Se o licitante apresentou sua planilha com um percentual de encargo variável bem reduzido,
ele poderá, por revisão ou repactuação, solicitar a recomposição do percentual ou do valor
da sua planilha? Diversamente, se o percentual for superior ao encargo real na execução do
contrato (por exemplo, previu quantidade superior de vales-transporte), esse valor poderá ser
reduzido?
29. Os valores máximos previstos nas portarias da SEGES/MP para os serviços de limpeza e conservação e de vigilância devem ser observados para a repactuação do contrato? Pode-se repactuar o contrato com valores acima dos limites previstos nessas portarias?
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26

16

Agosto
Credenciamento
7h30 às 8h30

horas
Carga horária
8h30 às 12h30
14h às 18h

Onde será?

MATSUBARA HOTEL
Rua Coronel Oscar Porto, 836 – Paraíso • São Paulo/SP
Fone: (11) 3561-5000

Apto. SGL/STD

Apto. DBL/STD

R$ 267,00* + 5% ISS

R$ 307,00* + 5% ISS

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva,
que é participante do curso da Zênite para garantir o preço especial.
Apartamentos sujeitos à disponibilidade.
O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário
menor na época da realização do Seminário.
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INVESTIMENTO

R$ 3.940,00
• 02 almoços;
• 04 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos;
• Apostila específica do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anotações);
• Certificado.*
A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora,
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.
* O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:
Banco do Brasil

Ag. 3041-4 • c/c 84229-X

Caixa Econômica

Ag. 1525-3 • c/c 1566-2

Banco Santander

Ag. 3837 • c/c 130017258

Banco Itaú		

Ag. 3833 • c/c 63040-7

Banco Bradesco

Ag. 2559 • c/c 26622-1

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br
www.zenite.com.br
A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará
infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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