
02/07/2021 SEI/GOV-PI - 1844566 - CGE_Nota_Técnica

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2156801&infra_siste… 1/18

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

 

NOTA TÉCNICA CGE Nº 4, DE 30 DE JUNHO DE 2021

 

 

Orienta quanto aos procedimentos a serem
adotados na análise técnica de reajuste de
contratos administra�vos no âmbito das
a�vidades de controle interno.

 

I. INTRODUÇÃO

O obje�vo desta Nota Técnica é orientar os Auditores Governamentais da Controladoria-
Geral do Estado do Piauí, a par�r do arcabouço legal e jurisprudencial, quando da análise técnica das
solicitações de reajustes de contratos administra�vos.

 

II. DEFINIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Cons�tuição Federal em seu art. 37, XXI, assegura a manutenção das condições efe�vas
da proposta que deu origem ao contrato. Por força dessa garan�a, 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 entre
encargos (custo) e remuneração (preço).

Em razão dessa proteção, ocorrendo situações de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, o mesmo poderá ser resolvido de 02 (duas) maneiras: por meio de um REAJUSTE (lato
sensu) ou através de REVISÃO DE PREÇOS.

Tratando-se de reajuste, este ins�tuto encontra amparo nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei
Federal nº 8.666/1993, bem como na Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei Geral de Licitações) que em
seu art. 92, V, assim determina:

Art. 92 São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

(...)

 V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efe�vo pagamento.

Tais disposi�vos legais alçam o reajuste à categoria de cláusula necessária dos contratos
administra�vos cujo obje�vo é preservar o valor do contrato em razão da inflação, de modo que a
previsibilidade das oscilações econômicas que acarretarão desequilíbrio no contrato permita às partes
elegerem, previamente, determinado índice que atualizará o ajuste.

Assim, o reajuste é u�lizado para remediar os efeitos da desvalorização da moeda e pode
ocorrer por dois critérios:

1. Aplicação de índices previamente estabelecidos – reajuste com base em índice;

2. Análise da variação dos custos na planilha de preços – repactuação.
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Em se tratando de repactuação, somente será possível a sua aplicação para serviços
con�nuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Contudo, é possível o reajustamento com a aplicação
de índice quando se tratar do módulo “insumos” das planilhas de custos e formação de preços das
categorias profissionais que atuam com dedicação exclusiva de mão de obra, pois não guardam
correlação de sua atualização com as convenções, acordos ou dissídios cole�vo de trabalho.

Já a revisão de preços, amparada no art.. 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como
no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021, pode ser buscada quando ocorrerem fatos posteriores à
contratação que: sejam imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis; representem um caso
fortuito ou de força maior (como uma greve que impeça a fabricação do produto ou até mesmo
uma enchente) ou por conta de um fato do príncipe que ocorre quando, por exemplo, um novo imposto é
criado ou suprimido.

Embora o reajuste e a revisão sejam formas de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato administra�vo, pode-se destacar, em razão da relevância, 03 (três) diferenças:

1. O reajuste é aplicável em razão das perdas inflacionárias, para devolver o “poder
aquisi�vo” ao valor original, enquanto que a revisão decorre de imprevisibilidades ou
previsibilidades com consequências incalculáveis, de fatos ou situações, que ao tempo da
elaboração da proposta não foi possível prever o seu impacto nos custos do contrato;

2. A concessão do reajuste está condicionada a um prazo mínimo de 12 (doze) meses
contados da data da apresentação da proposta ou orçamento que lhe deu origem, enquanto que a
revisão, justamente pela imprevisibilidade que a fundamenta, pode ocorrer a qualquer tempo, sem
limites de prazos;

3. O contrato deve contemplar a previsão de repactuação e/ou reajuste, com seu
respec�vo índice, não havendo a mesma obrigatoriedade no tocante à revisão, haja vista, o seu
caráter de imprevisibilidade.

É importante lembrar que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
em qualquer de suas modalidades, não protege apenas o par�cular. É também um direito da
Administração Pública, que pode vir a pagar um valor menor do que aquele acertado na licitação.

Em resumo, os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos podem ser assim apresentados:
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Fonte: O LICITANTE (h�ps://www.olicitante.com.br/reajuste-repactuacao-revisao-contrato-administra�vo/)
 

III. METODOLOGIA E JURISPRUDÊNCIA

Compreendido os conceitos iniciais, no tocante à periodicidade de correção do
desequilíbrio econômico-financeiro, cabe destacar o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001, o qual
define, sob o aspecto metodológico, que o reajuste possui periodicidade anual e deve ser es�pulado por
“índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos
u�lizados nos contratos”.

A legislação estadual, por sua vez, define o termo inicial dessa periodicidade quando, nos
termos do art. 44, do Decreto nº 14.483/2011, prevê que:

Art. 44. Será admi�do reajuste ou repactuação dos preços dos serviços con�nuados contratados
com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno
mínimo de um ano, contado da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir,
conforme admitem os arts. 2º e 3º da Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Observa-se, deste modo, que o reajuste pode ser devido mesmo que o contrato não tenha
completado 01 (um) ano de vigência, pois o interregno mínimo anual é contado da proposta ou da data
do orçamento a que a proposta se referir, não necessariamente a data da assinatura da avença.

Nesse sen�do, por ser recorrente contratações cujas assinaturas se efe�vam após
decorrido um exercício financeiro, o Tribunal de Contas da União definiu no Acórdão TCU 1.563-Plenário:

Com base no art. 28, § 1º da Lei 9.069/95, nos arts. 2º e 3º da Lei 10.192/2001 (...) deve-se firmar o
contrato com os valores originais da proposta e, antes do início da execução contratual, ser
celebrado termo adi�vo reajustando os preços de acordo com a variação do índice previsto no
edital durante o período de um ano, contado a par�r do marco inicial (data da apresentação das
propostas ou data do orçamento). Os demais reajustes devem ser efetuados quando se

https://www.olicitante.com.br/reajuste-repactuacao-revisao-contrato-administrativo/
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completarem períodos múl�plos de um ano, contados sempre do marco inicial (data da
apresentação das propostas ou data do orçamento).

É necessário, entretanto, que estejam devidamente caracterizados tanto o interesse público na
contratação quanto a presença de condições legais para a contratação. Em especial, deve estar
demonstrado que: con�nua a haver autorização orçamentária (incisos II, III e IV do § 2o do art. 7o
da Lei 8.666/93); trata-se da proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3o da Lei
8.666/93); os preços ofertados con�nuam compa�veis com os de mercado (art. 43, IV, da Lei
8.666/93); estão man�das as condições exigidas para habilitação (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93); e
há interesse do licitante vencedor, manifestado formalmente, em con�nuar vinculado à proposta
(art. 64, § 3o, da Lei 8.666/93).” (Grifo nosso)

Dito de outra forma, mas corroborando com o entendimento exposto, é a opinião de
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos, 9ª ed. p. 462):

“A disciplina do reajuste foi objeto de modificações em virtude do Plano Real. Somente se admite
reajuste após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro. Segundo a nova sistemá�ca, não
se produz reajuste entre a data da proposta (ou do orçamento a que ela se refere) e a data da
contratação. Computa-se sempre o prazo de doze meses. Logo, é possível reajuste antes de um ano
da contratação, desde que decorridos um ano da formulação da proposta.” (Grifo nosso).

Compreendida a impossibilidade de reajuste da proposta antes da contratação, bem como
o lapso temporal a ser respeitado para a periodicidade do reajuste, cabe esclarecer qual dos dois marcos
elencados pela legislação deve ser adotado para ser o ponto de par�da do índice de reajuste: a proposta
ou da data do orçamento a que a proposta se referir.

Na repactuação, que, como já explicitado, é uma espécie do gênero reajuste, esse lapso
temporal tem usualmente como ponto inicial a da data do orçamento a que a proposta se refere, pois o
custo do serviço prestado é formado precipuamente da remuneração dos empregados. Como essa
remuneração é reajustada anualmente por Convenções Cole�vas de Trabalho (CCT) com efeitos
retroa�vos à data base das categorias, ao se adotar como ponto inicial a da data do orçamento, o período
de doze meses estar-se-ia sendo respeitado quando do surgimento de nova CCT mesmo a proposta tendo
sido apresentada, por exemplo, em outubro.

Por outro lado, ao se adotar a data da proposta para contagem do lapso temporal,
considerando o mesmo exemplo acima citado, ou seja, outubro de um ano X, mesmo que toda a
remuneração nela con�da es�vesse condizente com a CCT desde Janeiro desse ano X, data base da
categoria, apenas em outubro do exercício (X+1) que o par�cular teria direito a solicitar reajuste
contratual. Significa dizer que o par�cular suportaria um desequilíbrio econômico-financeiro de janeiro
do exercício (X+1), ou do mês que retroagir os efeitos da CCT, até outubro desse ano.

Sensível à situação ilustrada, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2265/2020-
Plenário, adotou recomendável a data do orçamento a que a proposta se refere como o início da
contagem, in verbis:

Contrato Administra�vo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Proposta. Orçamento es�ma�vo. Obras
e serviços de engenharia.

Embora a Administração possa adotar, discricionariamente, dois marcos iniciais dis�ntos para efeito
de reajustamento dos contratos de obras públicas, (i) a data limite para apresentação das propostas
ou (ii) a data do orçamento es�ma�vo da licitação (art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e art. 3º, §
1º, da Lei 10.192/2001), o segundo critério é o mais adequado, pois reduz os problemas advindos
de orçamentos desatualizados em virtude do transcurso de vários meses entre a data-base da
es�ma�va de custos e a data de abertura das propostas. Acórdão 2265/2020 Plenário
(Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler) (Grifo nosso)

Embora o acórdão tenha sido proferido no âmbito de julgamento de reajuste de contrato
de obras, a ra�o para a decisão é perfeitamente aplicável aos serviços con�nuos, pois ao se adotar o
orçamento es�ma�vo de uma licitação (fase preparatória que antecede meses antes da apresentação da
proposta) como marco inicial, dá-se maior concretude ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro
por respeitar o lapso temporal entre o orçamento e apresentação da proposta.

Frisa-se que o equilíbrio econômico-financeiro é um princípio com guarida cons�tucional o
qual deve assegurar a igualdade da equação Custo do bem/serviço/obra + Lucro do Par�cular +

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
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Tributação = Contraprestação da Administração até o final da avença. Dessa forma, nasce um direito a
reajustar o valor dessa contraprestação sempre que, após 12 (doze) meses, houver aumento ou
diminuição dos componentes da primeira parte dessa equação.

Corroborando com esse entendimento, importante citar as lições de Rafael Carvalho
Rezende Oliveira (Prefácio José dos Santos Carvalho Filho, 7ª ed., rev. atual. e ampl. pp. 253-255, São
Paulo: MÉTODO, 2018):

É importante ressaltar que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pode ser
invocado tanto pelo par�cular (contratado) quanto pelo Poder Público (contratante). Assim, por
exemplo, na hipótese de aumento de custos  contratuais, em virtude de situações não imputadas ao
contratado, o  Poder  Público deverá majorar o valor a ser pago  pela  execução  do  contrato  ao
contratado. Ao contrário,  se os  custos  contratuais diminuírem, o Poder Público deverá minorar os
valores a serem pagos ao contratado.

Se o edital e o contrato não estabelecerem a cláusula do reajuste, considera-se irreajustável o valor
da proposta. A matéria se insere nos direitos disponíveis das partes e a inflação não é um fato
imprevisível,  razão  pela  qual  seria  vedada  a  invocação  da  teoria  da  imprevisão  para 
atualizar  o valor do contrato. Ademais, os licitantes, quando apresentaram suas propostas, 
tomaram ciência do edital  e  da  minuta  do  contrato  e,  portanto,  aquiesceram  com  os  seus 
termos,  inserindo  em  suas propostas  o  “custo”  da  ausência  do  reajuste. A  concessão  do 
reajuste  violaria  os  princípios  da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

 

O fato de ser considerado pela doutrina como direito disponível facilita o novel
entendimento da Procuradoria-Geral do Estado exarado no DESPACHO DECISÓRIO Nº
43/2021/PLC/GAB/PGE-PI/GAB/PGE-PI (id SEI 1334866), aprovado pelo DESPACHO PGE-PI/GAB/AP3 Nº
348/2021:

A uniformização de entendimento

Entendida a necessidade de compa�bilização das posições, após discussões sobre a temá�ca, o
Procurador-Geral do Estado decidiu seguir a opinião traçada pela Consultoria Setorial da SEADPREV.

Desta forma, têm-se as seguintes teses: a) o pedido de reajuste deve ser formulado pelo
contratado, para aplicação do índice previsto contratualmente; b) o início dos efeitos do reajuste
será a par�r da referida solicitação, não sendo devidos valores pretéritos a �tulo de reajuste; c) é
vedada a concessão de reajuste em prazo inferior a 01 (um) ano da data de apresentação da
proposta.

Assim, especificamente para obras e serviços de engenharia, quanto às medições, o valor do
reajuste somente incidirá após o pedido do contratado, ou seja, somente terá efeito para os serviços
que forem executados após dito requerimento (não abrangendo medições de serviços executados
anteriormente), conforme critério b) acima descrito. O que houver sido executado anteriormente ao
pleito, não será reajustado.

No tocante ao índice a ser aplicado, tal previsão deverá estar estabelecida tanto
em cláusula do edital de licitação (art. 40, XI, da Lei Federal nº 8.666/93) quanto em cláusula do contrato
(art. 55, III, da Lei Federal nº 8.666/93), sendo que o mais comum é o IPCA para serviços, IGPM para
aluguéis e o INCC para obras e construção civil.

Portanto, para fins de orientação ao profissional responsável pelo exame do pleito de
reajuste, face aos argumentos legais e jurisprudenciais expostos, adotam-se as seguintes premissas:

1. O pedido de reajuste deve ser formulado pelo contratado, para aplicação do índice
previsto contratualmente, cabendo à Administração proceder de o�cio quando verificar a
necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro a seu favor;

2. O índice aplicável para o reajuste deve estar disciplinado no contrato e será
empregado após, no mínimo, 12 (doze) meses do seguinte marco inicial de contagem:

a. a data da proposta, se não houver previsão diversa no contrato ou, mesmo
havendo previsão contratual de marco inicial diverso, não seja possível iden�ficá-lo;

b. a data do orçamento, quando es�ver previsto no contrato e for possível
iden�ficá-la na proposta ou outro documento do processo;

https://www.licitacao.online/reajuste
https://www.licitacao.online/reajuste
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c.  data da assinatura do contrato, caso assim seja solicitado pela contratada e
se mostre mais vantajosa para a Administração.

 

IV. CÁLCULO DO REAJUSTE

Nos termos do art. 5º, do Decreto Federal nº 1.054/1994, os preços contratuais serão
reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados no instrumento
convocatório da licitação ou nos atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade, ou ainda no contrato,
com base na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data
limite para apresentação da proposta:

, onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra ou serviço a ser reajustado;

Io = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data
fixada para entrega da proposta da licitação;

I = índice rela�vo à data do reajuste.

Cabe ressaltar que, conforme os arts. 6º e 7º, do Decreto Federal nº 1.054/1994,
ocorrendo atraso atribuível ao contratado, antecipação ou prorrogação na realização dos fornecimentos
ou na execução das obras ou serviços, o reajuste obedecerá as seguintes condições:

Art. 6º (...)

I - no caso de atraso:

a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas previstas para a realização do
fornecimento ou execução da obra ou serviço;

b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que o fornecimento, obra
ou serviço for realizado ou executado;

II - no caso de antecipação, prevalecerão os índices vigentes nas datas em que o fornecimento, obra
ou serviço for efe�vamente realizado ou executado;

III - no caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução �sica, quando for o
caso, deverá ser reformulado e aprovado, prevalecerão os índices vigentes nas novas datas previstas
para a realização do fornecimento ou para a execução da obra ou serviço.

1° A concessão do reajuste de acordo com o inciso I deste ar�go, não eximirá o contratado das
penalidades contratuais

2° A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que
ocorrer a mora.

3° A prorrogação de que trata o inciso III deste ar�go, subordina-se às disposições dos §§ 1° e 2° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 7° Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês do adimplemento de cada
etapa; o reajuste será calculado de acordo com o úl�mo índice conhecido, cabendo, quando
publicados os índices defini�vos, a correção dos cálculos.

Parágrafo único. Nas aferições finais, todos os índices u�lizados para reajuste serão
obrigatoriamente os defini�vos.

 

V. EXEMPLIFICAÇÃO DE REAJUSTE EM CONTRATOS DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA
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O órgão contratou empresa para execução de serviços caracterizados como de natureza
con�nuada.  O contrato foi assinado em 1º de janeiro de 2018, com base em uma proposta de 1º de julho
de 2016, que estabelecia o valor mensal de R$ 100.000,00. O contrato prevê que o índice para
reajustamento dos seus valores será o IPCA e a data-base estabelecida para reajustamento é a data da
apresentação da proposta.

Logo em seguida à assinatura do contrato, a contratada solicita o reajuste dos valores pela
variação dos índices setoriais contratuais.

 

Cálculo do reajuste:

Valor mensal original: R$ 100.000,00

Data da apresentação da proposta: 1º/07/2016

Data da solicitação do reajuste: 1º/01/2018

R = 100.000,00 x (4843,87 – 4715,99)

                                 4715,99

Percentual de reajuste = 2,7116%

R = 100.000,00 x 2,7116% = 2.711,60

Valor reajustado: 102.711,60

Assim, a contratada será remunerada em R$ 102.711,60 mensais a par�r de Janeiro/2018
e, a par�r de 01/07/2018, poderá ser procedido novo reajustamento de preços, com base em novo
período de um ano para trás, desde que solicitado pelo contratado.

Em 30/09/2018, a contratada solicita o reajuste dos valores pela variação dos índices
setoriais contratuais.

Cálculo do reajuste:

Valor mensal Atual: R$ 102.711,30

Data base do úl�mo reajuste: 1º/07/2017

Data da solicitação do reajuste: 30/09/2018
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R = 102.711,60 x (5061,11 – 4843,87)

                                 4843,87

Percentual de reajuste = 4,4848%

R = 102.711,60 x 4,4848% = 4.606,41

Valor reajustado: 107.318,01

A contratada será remunerada em R$ 107.318,01 mensais a par�r de Outubro/2018, e, a
par�r de 01/07/2019, poderá ser procedido novo reajustamento de preços, com base em novo período
de um ano para trás, desde que solicitado pelo contratado.

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2019 o contrato foi prorrogado sem solicitar ou fazer qualquer
ressalva ao reajuste.

 

Em 31/12/2020, ao se manifestar favoravelmente a uma nova prorrogação do contrato por
mais um ano, a contratada solicita o reajustamento do contrato com base nos índices contratuais.

Cálculo do reajuste:

Valor mensal atual: R$ 107.318,01

Data base do úl�mo reajuste: 01/07/2018

Data da solicitação do novo reajuste: 31/12/2020
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R = 107.318,01 x (5344,63 – 5061,11)

                                       5061,11

Percentual de reajuste = 5,6019%

R = 107.318,01 x 5,6019% = 6.011,85

Valor reajustado: 113.329,86

A par�r de janeiro de 2021, a contratada será remunerado em R$ 113.329,86 mensais até
30/06/2021, e, a par�r de 01/07/2021, poderá ser procedido novo reajustamento de preços, com base
em novo período de um ano para trás, desde que solicitado pelo contratado.

 

Em 31/12/2021 o contrato encerrou sua vigência, sem que tenha ocorrido novo pedido de
reajustamento no período.

 

Resumindo os valores a serem pagos mensalmente à contratada:

Mês/ano Valor Mês/ano Valor Mês/ano Valor Mês/ano Valor

Jan/2018 102.711,60 Jan/2019 107.318,01 Jan/2020 107.318,01 Jan/2021 113.329,66

Fev/2018 102.711,60 Fev/2019 107.318,01 Fev/2020 107.318,01 Fev/2021 113.329,66

Mar/2018 102.711,60 Mar/2019 107.318,01 Mar/2020 107.318,01 Mar/2021 113.329,66

Abr/2018 102.711,60 Abr/2019 107.318,01 Abr/2020 107.318,01 Abr/2021 113.329,66

Mai/2018 102.711,60 Mai/2019 107.318,01 Mai/2020 107.318,01 Mai/2021 113.329,66

Jun/2018 102.711,60 Jun/2019 107.318,01 Jun/2020 107.318,01 Jun/2021 113.329,66

Jul/2018 102.711,60 Jul/2019 107.318,01 Jul/2020 107.318,01 Jul/2021 113.329,66
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Ago/2018 102.711,60 Ago/2019 107.318,01 Ago/2020 107.318,01 Ago/2021 113.329,66

Set/2018 102.711,60 Set/2019 107.318,01 Set/2020 107.318,01 Set/2021 113.329,66

Out/2018 107.318,01 Out/2019 107.318,01 Out/2020 107.318,01 Out/2021 113.329,66

Nov/2018 107.318,01 Nov/2019 107.318,01 Nov/2020 107.318,01 Nov/2021 113.329,66

Dez/2018 107.318,01 Dez/2019 107.318,01 Dez/2020 107.318,01 Dez/2021 113.329,66

 
 

VI. EXEMPLIFICAÇÃO DE REAJUSTE EM CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 

• Valor do Contrato: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

• O percentual de reajuste incidirá sobre o valor restante a medir (em cada medição), a par�r da
solicitação do reajuste.

 

SITUAÇÃO I

Data da entrega da proposta da licitação: 04/03/2019

Data da assinatura do contrato: 15/03/2019

Data da emissão da Ordem de Serviço: 18/03/2019

Prazo previsto de execução da obra: 360 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Data de solicitação do reajuste: 15/03/2020

Medido até a solicitação do reajuste: 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Há direito ao reajuste?

1 - Deverá ser verificado se a causa do atraso nas obras, a qual impossibilitou sua conclusão dentro do
prazo es�pulado no contrato (12 meses), é atribuída ao Contratado.

2 - Sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo não fará jus ao reajuste, pois o prazo para
conclusão dos serviços era de 12 meses. E, para este inters�cio temporal não é cabível reajuste de preços
contratuais.

3 - Não sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo fará jus ao reajuste dos valores
restantes, conforme cálculo a seguir:

 

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Percentual de reajuste = 4,23%

R = R$ 200.000,00 x 4,23% = R$ 8.455,28 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito
centavos)

 

SITUAÇÃO II

Data da entrega da proposta da licitação: 04/03/2019

Data da assinatura do contrato: 15/03/2019

Data da emissão da Ordem de Serviço: 18/03/2019

Prazo previsto de execução da obra: 360 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Data de solicitação do reajuste: 25/05/2020

Medido até a solicitação do reajuste: 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Há direito ao reajuste?

1 - Deverá ser verificado se a causa do atraso nas obras, a qual impossibilitou sua conclusão dentro do
prazo es�pulado no contrato (12 meses), é atribuída ao Contratado.

2 - Sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo não fará jus ao reajuste, pois o prazo para
conclusão dos serviços era de 12 meses. E, para este inters�cio temporal não é cabível reajuste de preços
contratuais.

3 - Não sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo fará jus ao reajuste dos valores
restantes, conforme cálculos realizados a seguir:

 

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Percentual de reajuste = 4,23%

R = R$ 200.000,00 x 4,23% = R$ 8.455,28 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito
centavos)

 

SITUAÇÃO III

Data da entrega da proposta da licitação: 04/03/2019

Data da assinatura do contrato: 15/03/2019

Data da emissão da Ordem de Serviço: 18/03/2019

Prazo previsto de execução da obra: 600 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Data de solicitação do reajuste: 15/03/2020 (ou qualquer outra data posterior compreendida dentro do
prazo para execução das obras)

Medido até a solicitação do reajuste: 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Reajuste devido conforme cálculos realizados a seguir:

 

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Percentual de reajuste = 4,23%

R = R$ 200.000,00 x 4,23% = R$ 8.455,28 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito
centavos)

 

SITUAÇÃO IV

Data da entrega da proposta da licitação: 04/03/2019

Data da assinatura do contrato: 15/03/2019

Data da emissão da Ordem de Serviço: 18/03/2019

Prazo previsto de execução da obra: 600 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Data de solicitação do reajuste: 15/03/2021 (ou qualquer outra data posterior compreendida dentro do
prazo para execução das obras)

Medido até a solicitação do reajuste: 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Há direito ao reajuste?

1 - Deverá ser verificado se a causa do atraso nas obras, a qual impossibilitou sua conclusão dentro do
prazo es�pulado no contrato (12 meses), é atribuída ao Contratado.

2 - Sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo não fará jus a novo reajuste (período de
março de 2020 a março de 2021), sendo o valor do mesmo ob�do conforme cálculos realizados a seguir:

 

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Percentual de reajuste = 4,23%

R = R$ 200.000,00 x 4,23% = R$ 8.455,28 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito
centavos)

 

3 - Não sendo a causa do atraso atribuída ao Contratado, o mesmo fará jus ao reajuste dos valores
restantes, conforme cálculo a seguir:

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Percentual de reajuste = 16,98%

R = R$ 200.000,00 x 16,98% = R$ R$ 33.950,01 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais e um
centavo)

 

SITUAÇÃO V

Data da entrega da proposta da licitação: 04/10/2019

Data da assinatura do contrato: 09/02/2021

Data da emissão da Ordem de Serviço: 16/02/2021

Prazo previsto de execução da obra: 180 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Medido até a solicitação do reajuste: 0

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 

 

Percentual de reajuste = 6,95%

R = R$ 1.000.000,00 x 6,95% = R$ 69.475,15 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e
quinze centavos)

 

SITUAÇÃO VI

Data da entrega da proposta da licitação: 04/10/2019

Data da assinatura do contrato: 09/05/2020

Data da emissão da Ordem de Serviço: 04/06/2020

Prazo previsto de execução da obra: 180 dias contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço

Data de reajuste: 04/10/2020

% de execução previsto na data do Reajuste: 76%
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% Executado na data do Reajuste: 62%

% de atraso da Obra (Apurado que o mo�vo do atraso foi dado pela Contratada): 76% - 62% = 14%

Não deverá ser reajustado o valor referente ao percentual de obra em atraso, que, conforme o
cronograma, deveria ter sido executada em período anterior ao reajuste.

 Equivalente Financeiro = 14% x R$ 1.000.000,00 = R$ 140.000,00

Coluna 35 – Edificação
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 

1ª Medição executada após o Reajuste: R$ 230.000,00

Percentual de reajuste = 6,95%

R = R$ 90.000,00 x 6,95% = R$ 6.255,00 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais)

Observar que o percentual de reajuste não incidiu sobre o valor correspondente à obras que
deveriam ter sido executadas no período anterior à 12 meses, conforme previsto no cronograma.

Nas medições seguintes, deverá ser aplicado o mesmo percentual de reajuste ob�do para o
período de 12 meses (out/2020 a out/2021), inserindo a devida publicação no Diário Oficial do
Estado do apos�lamento citando o parecer da CGE que contém o percentual de reajuste do
contrato para o período supracitado, não havendo necessidade de trâmite do processo pela
Controladoria a cada medição.

 

(assinado eletronicamente) 
DÉCIO GOMES DE MOURA

Auditor Governamental

(assinado eletronicamente) 
 FRANCINELSON SILVA DA

COSTA
Auditor Governamental   
Gerente de Licitações e

Contratos

(assinado eletronicamente) 
JOÃO MACÊDO LIMA JÚNIOR

Auditor Governamental 
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(assinado eletronicamente)                                                 (assinado eletronicamente) 

KENNIA FERNANDA C. B. FERREIRA                                          LÚCIO CARVALHO DEMES
 Auditor Governamental                                                         Auditor Governamental 

 
 
 

(assinado eletronicamente)
PAULO HENRIQUE MELO PORTELA

Controlador-Geral Adjunto do Estado do Piauí
 
 
 

(assinado eletronicamente)
MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA
Controlador-Geral do Estado do Piauí

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA - Matr.0214042-0,
Controlador-Geral do Estado, em 01/07/2021, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE MELO PORTELA - Matr.0214043-8,
Controlador-Geral Adjunto, em 01/07/2021, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO MACÊDO LIMA JÚNIOR - Matr.0315808-0, Auditor
Governamental - Setorial, em 01/07/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FRANCINELSON SILVA DA COSTA - Matr.0197292-8,
Gerente, em 01/07/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III,
Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO CARVALHO DEMES - Matr.0257504-3, Auditor
Governamental - Setorial, em 01/07/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por KÊNNIA FERNANDA CASTELO BRANCO FERREIRA -
Matr.0242444-4, Auditor Governamental - Setorial, em 01/07/2021, às 17:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de
fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DÉCIO GOMES DE MOURA - Matr.0127920-3, Auditor
Governamental, em 01/07/2021, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1844566 e
o código CRC 5A8DC782.
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02/07/2021 SEI/GOV-PI - 1844566 - CGE_Nota_Técnica

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2156801&infra_siste… 18/18

Referência: Processo nº 00313.000824/2021-99 SEI nº 1844566


