
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

Parecer n.º 18-2021/LIC

EMENTA: CONTRATO  DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO  DE
SEGURO  DE VEÍCULOS.  CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO
DE REAJUSTE CONTRATUAL. CONCEITOS DE REAJUSTE,
REPACTUAÇÃO  E  REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO
FINANCEIRO.

Processo n.º 2020/10185

          Contrato n.º 349/2020

          Contratada: Gente Seguradora S/A

Objeto:  Prestação  de  serviço  de  cobertura,  por  meio  de
seguro, de veículos e equipamentos da frota do Município.

           À Secretaria Municipal de Gestão e Finanças

    

  Cuida-se de questionamento oriundo da Secretaria de Gestão e

Finanças atinente à possibilidade de aceitar, ou não, a solicitação de  reajuste feita

pela contratada Gente Seguradora S/A.

  

 O expediente encontra-se instruído com o pedido da contratada à

fl. 589, os esclarecimentos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos no sentido de

que  a  tentativa  de  negociação  do  percentual  foi  inexitosa  (fls.  592-593  e  as

informações da Diretoria de Contratos da SMGF, com o resumo dos fatos (fl. 595).

  É o brevíssimo relato.

  

  Passamos a manifestação.

Rua Alfredo Chaves nº 1.333 – Centro Administrativo Municipal - CEP 95020-460 – Caxias do
Sul – RS.

Fone/Fax 3218.6039 – www.caxias.rs.gov.br

http://www.caxias.rs.gov.br/


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

A  presente  manifestação  ater-se-á  aos  aspectos  jurídicos  da

questão, tendo por finalidade apontar possíveis riscos e recomendar providências, de

modo a exercer o controle de legalidade da atividade administrativa e salvaguardar a

autoridade  assessorada.  Outrossim,  ficam  excluídos  dessa  análise  jurídica,  os

aspectos de natureza técnica,  supondo-se que,  em relação a estes, a autoridade

competente já certificou a sua adequação às necessidades da Administração.

1) DO QUESTIONAMENTO

  A  secretaria  demandante  solicita  parecer  jurídico  (fl.  595)  a

respeito da aceitabilidade do pedido de reajuste contratual no percentual de 28%,

feito pela contratada Gente Seguradora S/A.

  Esclareceu, ainda, a Secretaria, que a empresa solicitou reajuste

pelo IGP-M, no percentual de 22%, para o período de 31/03/2020 a 06/05/2021.

2) DOS CONCEITOS DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO e REEQUILÍBRIO

 Para  melhor  entendimento  do  tema que  está  sendo  abordado

neste  parecer,  passamos  a  análise  dos  conceitos  de  Repactuação,  Reajuste  e

Reequilíbrio e suas principais diferenças.

  A Lei Geral de Licitações, em seu art. 40, inciso XI, dispõe acerca

do reajuste contratual, a saber:

 

 Art.  40.  O edital  conterá no preâmbulo o número de ordem em

série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade,

o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida

por  esta  Lei,  o  local,  dia  e  hora  para  recebimento  da  documentação  e

proposta,  bem como para  início  da  abertura  dos  envelopes,  e  indicará,

obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a
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data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa

proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

  

O  reajuste  de  preços,  em  sentido  estrito,  é  utilizado  para

atualizar o valor do contrato, nos casos em que o custo da contratação sobre uma

elevação  ordinária.  Neste  caso,  há  previsão  contratual  ou  editalícia  inclusive  do

índice específico ou setorial a ser aplicado.

A repactuação,  por  sua vez,  é uma espécie de reajustamento

(em sentido amplo) e é utilizada para contratos que tenham por objeto a prestação

de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, adota-se a repactuação para

promover  a  correção  do  valor  contratado  com  base  na  variação  dos  seus

componentes de custos.

A  diferença  entre  um  reajuste  tradicional  e  um  reajuste  na

espécie de repactuação já foi delineada pelo Tribunal de Contas da União:

“A diferença entre repactuação e reajuste é que este é automático e deve

ser realizado periodicamente, mediante a simples aplicação de um índice de

preço, que deve, dentro do possível, refletir  os custos setoriais. Naquela,

embora haja periodicidade anual, não há automatismo, pois é necessário

demonstrar  a  variação  dos  custos  do  serviço.”  ACÓRDÃO 1105/2008  –

PLENÁRIO. Relator BENJAMIN ZYMLER 

Reequilíbrio  econômico  é  o  reestabelecimento  da  relação  contratual

inicialmente  ajustada  pelas  partes,  por  conta  da  ocorrência  de  álea

extraordinária,  superveniente  ao  originalmente  contratado.  O reajuste  de

preços é a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda por meio do

emprego  de  índices  de  preços  prefixados  no  contrato  administrativo.  A

repactuação, referente a contratos de serviços contínuos, ocorre a partir da

variação  dos  componentes  dos  custos  do  contrato,  devendo  ser

demonstrada  analiticamente,  de  acordo  com  a  Planilha  de  Custos  e

Formação  de  Preços.  ACÓRDÃO  1827/2008  –  PLENÁRIO.  Relator

BENJAMIN ZYMLER 

Entende-se por reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (ou

revisão  do  preço  contratado)  a  necessidade  de  revisão  contratual  com  vistas  a
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reestabelecer  as  condições  efetivas  da  proposta,  em  razão  da  ocorrência  de

onerações imprevisíveis e supervenientes que impedem a continuidade do contrato

(álea extraordinária ou extracontratual).

Nesse sentido, o artigo 65, II, d, da Lei 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

(…)

II - por acordo das partes:

(…)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção

do  equilíbrio  econômico-financeiro  inicial  do  contrato,  na  hipótese  de

sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de  conseqüências

incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execução  do  ajustado,  ou,

ainda,  em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

O  preceito  constitucional  extraído  do  art.  37,  XXI,  da  Carta

Magna garante o equilíbrio econômico do contrato durante toda a sua execução, uma

vez que estabelece que as condições efetivas da proposta devem ser mantidas.

Nesse sentido, para que se faça a revisão do preço por meio do

reequilíbrio,  deve-se  verificar  a  ocorrência  de  eventos  imprevisíveis  ou,  se

previsíveis, de efeitos incalculáveis, caso fortuito ou de força maior.

Vencidas as considerações feitas acerca das diferenças entre os

conceitos atinentes ao reajuste, à repactuação e ao reequilíbrio, passamos a elencar

os critérios para aplicação do reajuste, de acordo com a dúvida suscitada.

3) DOS CRITÉRIOS PARA O REAJUSTE DO CONTRATO:

  Como  visto  no  item  anterior,  quando  há  necessidade  de  se

atualizar o valor do contrato, em razão da elevação dos custos do objeto contratado
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causado  pela  inflação,  é  possível  que  se  promova  a  aplicação  de  um  índice

econômico-financeiro, previamente pactuado pelas partes.

  No  caso  em  exame,  o  contrato  trouxe  regramento  próprio  a

respeito do reajuste:

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

 À  presente  contratação  somente  poderão  sofrer  reajuste,  a

requerimento, após o período de 1 (um) ano, com base na variação do IGP-

M/FGV, nos termos da Lei  n.º  9.096 de 29/06/1995 e Lei  n.º  10.192 de

14/02/2001, contados da data da apresentação da proposta.

Parágrafo  Único  –  O  reajuste  deverá  ser  pleiteado,  protocolizando-o  na

Diretoria  Financeira,  de  Compras  e  de  Licitações  do  Município,  até  o

término do contrato ou até a data da prorrogação contratual subsequente,

sendo que, se não for de forma tempestiva, haverá a preclusão do direito ao

reajuste.

  A regra contratual diz que o reajuste poderá ocorrer a cada doze

meses (1 ano), devendo ser pleiteado junto ao órgão competente do Município até o

término do contrato ou até a data da prorrogação contratual subsequente.

  O prazo mínimo de 12 meses,  no  caso em análise,  deve ser

contado da data da proposta, com a aplicação do índice escolhido pelas partes, qual

seja o IGP-M/FGV, de modo a recompor a perda inflacionária, conforme pactuado no

contrato.

  Importante esclarecer, quanto ao percentual do reajuste, deve-se

utilizar  o índice prefixado no Edital  ou no instrumento contratual,  ou então índice

setorial específico a incidir sobre o preço após determinado período. 

  

  Recomendamos, por fim, que as negociações quanto à alteração

do índice de reajuste ocorram antes de se implementar  o direito  e antecedam a

renovação contratual, nos termos do Decreto 20.893/2020.
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4) DA CONCLUSÃO

 Isso  posto,  opinamos  pela  possibilidade  de  concessão  de

reajuste,  com  aplicação  do  índice  prefixado  pelas  partes,  respeitado  o  período

mínimo de 1 (um) ano, contado da data da proposta, não havendo respaldo para

aceitação do percentual indicado pela contratada.

 Entretanto,  ressalta-se que,  havendo interesse e configuração,

devidamente  demonstrada,  da  ocorrência  da  álea  econômica  extraordinária  e

extracontratual, é possível efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de agosto de 2021.

       

 Aline Peretti Farina
 Procuradora do Município 

OAB/RS nº 55.646

 À apreciação da autoridade superior.

       De acordo 

Em  _____/_____/2021.

 

Adriano Tacca,
         Procurador-Geral do Município,
             OAB/RS nº 60.190.
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