
 

A PRIME Consultoria e Corretora de Seguros 

 

Resposta ao Pedido de Impulgnação 

 

1. Do Reajuste  

A Constituição de 1988, no seu artigo 37, XXI, assegurou, nos contratos 
celebrados com a Administração Pública, a preservação do equilíbrio 
econômico financeiro, cominando: 

Artigo 37 (...) 

(...) 

XXI. Ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

E, em estreita harmonia com esse preceito constitucional, a Lei nº 
8.666/93 disciplinou o tema, sob diversas nuances, conforme se infere dos 
dispositivos abaixo: 

Art. 57 (...) 

§1o Os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 
as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 



V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato 
de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

(...) 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação 
às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 
do contratado; 

(...) 

§1o As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem 
prévia concordância do contratado. 

§2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas 
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas 
para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

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. 

§5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, 
alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que 
aumente os encargos do contratado, a Administração 



deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 

Sob essas bases normativas, a regulamentação que a ela se seguiu 
diferençou duas modalidades de preservação da equação econômico 
financeira do contrato: o reajuste e a repactuação, destinando a primeira 
delas à preservação do valor aquisitivo da moeda e, a segunda, à proteção 
das partes sobre a variação dos custos incorridos no contrato, consoante 
ensina o administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO: 

(...) 

13.12.4) Repactuação de preços (contratações do art. 57, 
inc. II) 

A chamada ‘repactuação’ foi instituída no âmbito federal, 
tomando em vista especificadamente as contratações de 
serviços contínuos subordinados ao art. 57, inc. II. No 
início, o problema relacionou-se com a introdução do 
Plano Real. 

A figura foi tratada, basicamente, pela Res. N° 10 (de 8 de 
outubro de 1996), do antigo Conselho de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais – CCE. Ali se determinara 
a vedação, todos os contratos de prestação de serviços, 
de cláusula de indexação (reajuste). Determinou-se que, 
nas contratações com prazo superior a um ano ou quando 
houvesse cláusula de prorrogação (entende-se 
‘renovação’), ocorreria uma ‘repactuação de preços’. 

A repactuação assemelha-se ao reajuste, no sentido de 
ser prevista para ocorrer a cada doze meses ou quando 
se promover a renovação contratual. Mas aproxima-se 
da revisão de preços quanto ao seu conteúdo: trata-se 
de uma discussão entre as partes relativamente às 
variações de custo efetivamente ocorridas. Não se 
promove a mera e automática aplicação de um 
indexador de preços, mas examina-se a real evolução de 
custos particular. 

Posteriormente, a figura da repactuação de preços 
generalizou-se para as contratações do art. 57, inc. II. 

É que, nesses casos, a efetiva variação de custos do 
particular pode ser inferior àquela retratada em índices 
gerais de preços. Veja-se que a finalidade da 
repactuação não é negar ao particular uma 
compensação automática, a cada doze meses, pelas 
elevações em seu custo, mas sim a de evitar que a 
adoção de índices genéricos produza distorções 
contrárias aos cofres públicos. 

A especial razão de utilização da repactuação nos 
contratos do art. 57, inc. II, reside em que a renovação 
contratual produz ganhos econômicos e ampliação de 
eficiência do particular. 



Se houver redução de seus custos, a consequência 
inafastável será a reavaliação da relação entre vantagens 
e encargos anteriormente pactuada.[1] 

Esse parâmetro temporal tem a plena adesão do Tribunal de Contas da 
União: 

É recomendável que os editais de licitação e/ou minutas 
de contrato referentes à prestação de serviços 
executados de forma contínua deixem clara a data de 
referência que servirá para a contagem do interregno de 
1 (um) ano para a primeira repactuação, data esta que, 
em regra, será a data base da categoria envolvida. 

Excerto: 

[VOTO] 

34. [...] o normativo que trata expressamente da 
repactuação contratual [...] é o Decreto nº 2.271/97, que 
dispõe sobre a contratação de serviços pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. Senão vejamos: 

Decreto nº 2.271/97 

'Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto, que 
tenham por objeto a prestação de serviços executados de 
forma contínua poderão, desde que previsto no 
edital, admitir repactuação visando a adequação aos 
novos preços de mercado, observados o interregno 
mínimo de um ano e a demonstração analítica da 
variação dos componentes dos custos do 
contrato, devidamente justificada.' 

35.Ao prever o instituto da repactuação, o artigo 5º do 
Decreto nº 2.271/97 regulamenta os citados artigos 40, 
inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, nos casos de 
contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
executados de forma contínua, quando expressamente 
prevista essa espécie de reajuste no edital. 

36.Como visto, o normativo que estabelece interregno 
mínimo de um ano para concessão de repactuação é o 
artigo 5º do mencionado Decreto. Mas é a IN MARE nº 
18/97, que, ao disciplinar a contratação de serviços a 
serem executados de forma indireta e contínua, define 
serviços continuados como 'aqueles serviços auxiliares, 
necessários à Administração para o desempenho de suas 
atribuições, cuja interrupção possa comprometer a 
continuidade de suas atividades e cuja contratação deva 
estender-se por mais de um exercício financeiro'. 

37.Acrescente-se, ainda, que também é a IN MARE nº 
18/97 que determina, em seu item 7, que o interregno de 
um ano começa a correr da data da proposta, da data do 
orçamento a que a proposta se referir ou da data da 
última repactuação [...]. 



[ACÓRDÃO] 

9.5.recomendar à [...] (SAAD/MT) que, em seus editais de 
licitação e/ou minutas de contrato referentes à prestação 
de serviços executados de forma contínua, deixe claro a 
data de referência que servirá para a contagem do 
interregno de 1 (um) ano para a primeira repactuação, 
data esta que, em regra, será a data base da categoria 
envolvida;[2] 

Nos editais de licitação e em contratos que tenham por 
objeto a prestação de serviços executados de forma 
contínua deve ser claramente estabelecida a previsão 
de repactuação visando à adequação aos novos preços 
de mercado, observados o interregno mínimo de um 
ano, contado a partir da data limite para apresentação 
da proposta ou do orçamento a que esta se referir, 
considerando, nessa última hipótese, 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 e a 
necessidade da demonstração analítica da variação dos 
componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada. 

Excerto: 

[VOTO] 

19. [...], devem ser julgadas regulares com ressalva as 
contas dos Srs. [...], e regulares com quitação plena as 
contas dos demais responsáveis, sem prejuízo das 
determinações mencionadas neste Voto e daquelas 
sugeridas pela Secex/ES, as quais acolho em sua maioria 
e com pequenos ajustes de forma. 

[ACÓRDÃO] 

9.3. determinar ao Serviço Social da Indústria - 
Departamento Regional no Estado do Espírito Santo - 
Sesi/ES que: 

9.3.1. estabeleça de forma clara, a partir dos editais de 
licitação e em contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços executados de forma contínua, a 
previsão de repactuação visando à adequação aos novos 
preços de mercado, observados: a) o interregno mínimo 
de um ano, contado a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a que esta 
se referir, considerando, nessa última hipótese, 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, e; b) a necessidade da demonstração analítica 
da variação dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente justificada, nos termos do art. 3º da Lei n. 
10.192, de 14/02/2001, do art. 5º do Decreto n. 2.271, de 



07/07/1997, e do item 7, da IN/MARE n. 18, de 
22/12/1997; 

9.3.2. atente, por ocasião das repactuações de contratos 
administrativos destinados à prestação de serviços de 
natureza contínua, considerado o estabelecido na 
IN/MARE n. 18/1997, para que os reajustes salariais 
concedidos às categorias de trabalhadores diretamente 
relacionadas à prestação do serviço em questão, em 
decorrência de acordo, convenção ou dissídio coletivo ou 
equivalente, incidam apenas sobre a parcela dos custos 
ligados diretamente à mão-de-obra e não sobre todo o 
valor contratual; 

9.3.3. abstenha-se de incluir nos instrumentos 
contratuais disposições que permitam a incidência de 
reajustes utilizando índices gerais de preços, setoriais ou 
que reflitam a variação de custos, ante a vedação 
expressa constante dos artigos 4º e 5º do Decreto n. 
2.271/1997; 

9.3.4. observe as orientações de caráter normativo 
expedidas por este Tribunal, por ocasião da prolação 
do Acórdão 1.563/2004 - Plenário, com relação à 
existência de problemas administrativos no 
processamento das solicitações de reequilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de prestação de 
serviços de natureza contínua em decorrência do 
incremento dos custos de mão-de-obra ocasionados pela 
data-base de cada categoria, ante o disposto no 
entendimento firmado pela Decisão 458/1995 - 
Plenário; [3]” 

 A propósito, acerca do tema, a Advocacia Geral da União, por meio da 
Nota DECOR/CGU/AGU nº 031/2009[4] confirmou o entendimento de que 
os efeitos financeiros da repactuação retroagem à data em que 
efetivamente iniciou a vigência do aumento salarial concedido à categoria 
profissional inerente à contratação, desde que o pedido observe o 
interregno de um ano da data da proposta ou do orçamento a que a 
proposta se baseia. 

São muitos os Julgados do STJ que tratam da validade e aplicabilidade 
das cláusulas de reajuste por sinistralidade, como exemplo podemos citar o 
caso do REsp 1.102.848/SP, onde, após afastar a aplicação do CDC, o 
ministro Massami Uyeda explica que a legislação que rege os planos 
coletivos é diferente daquela que rege os planos individuais de saúde, 
justamente porque os contratos são feitos entre empresas e associações. 
Aplicando então o Código Civil, o ministro defendeu que os cálculos atuariais 
e os reajustes por sinistralidade são necessários à manutenção do equilíbrio 
contratual, com base nos artigos 478 e 479 do Código Civil. Entendeu que as 
duas empresas envolvidas na lide “desenharam um seguro saúde e 



estabeleceram que, sempre que houvesse aumento da sinistralidade 
superior a 65% (...), haveria necessidade de se reequilibrar o plano”. 
Concluiu que esse desenho tem por finalidade não tornar tais planos 
onerosos aos trabalhadores, cabendo ao empregador resolver o problema 
do aumento da sinistralidade, já que se refere ao seu pacote de benefícios, 
de forma que não cabe então transferir tais custos à operadora. 

2. Da Obrigação de manter os beneficiários no Programa  

Os citados § 2º do art. 2º e o Art. 3º da Resolução Normativa nº 432, 
de 27 de dezembro de 2017, são aplicados nos contratos coletivos 
empresariais celebrados por empresários individuais, o que não é o caso do 
Edital de Credenciamento nº 01/2018 que objetiva a contratação de 
serviços privados de assistência à saúde, em rede nacional, para 
empregados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(Codeplan), seus dependentes e agregados, e não para empresários 
individuais. 

Ao Edital de Credenciamento nº 01/2018 aplica-se a Resolução 
Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011 e a Resolução Normativa nº 
309, de 24 de outubro de 2012. 

3. Da Especificação da População  

As informações constam do subitem 4.1 do Termo de Referência 
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