
Tema 31: Contratos 
Administrativos

60 - REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 
I - O edital e o contrato de serviço continuado deverão indicar o critério de reajustamento 
de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a adoção de índices 
gerais, específicos ou setoriais, e/ou repactuação, para os contratos com dedicação 
exclusiva de mão de obra, pela demonstração analítica da variação dos componentes 
dos custos. 
II - O critério de reajuste de preços a incidir, eventualmente, no contrato administrativo 
é disposição de caráterobrigatório, nos termos dos arts. 40, XI e 55, III, ambos da Lei 
nº 8.666/93, e, justamente em função disso, a ausência de previsão expressa no edital 
e no contrato não pode servir de fundamento à escusa da entidade pública contratante 
em assegurar ao ente, provado o direito ao valor decorrente do reajuste de preços. 
Nestas hipóteses, é juridicamente possível incluir no curso da vigência contratual, por 
termo aditivo, cláusula para disciplinar o reajuste de preço contratado. 
III - Nos contratos de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, o 
advento de acordo coletivo que implique majoração salarial da categoria profissional 
contemplada na avença é fato gerador do direito do contratado à repactuação do 
valor contratual. Os termos inicial e final do exercício daquele direito são, respectivamente, 
a data em que passar a viger as tais majorações salariais e a data da prorrogação (renovação) 
do prazo do ajuste. Ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar 
os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, 
a contratada deixa de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência 
da preclusão lógica. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00136/2015-6, Ata da 140ª 
R.O. De 11.11.2015.

64 - CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES.
METODOLOGIA.
I- A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos 
unitários do ORSE, do SINAPI ou do SICRO não poderá ser reduzida, em favor do contratado, 
em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
II- Os limites percentuais de aditamento estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei nº 
8.666/93 devem ser verificados separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas 
supressões de itens e quantitativos, e não pelo cômputo final que tais alterações 
(acréscimos menos decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00501/2015-3, Ata da 143ª 
R.E. De 14.04.2016.



65 - CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. MORA DO PARTICULAR. 
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AVENÇA. APLICAÇÃO DAS SANÇOES 
CONTRATUAIS. 
O atraso na entrega do objeto contratual por culpa exclusiva da contratada não autoriza 
a prorrogação do prazo da execução da avença com fundamento nos incisos do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666/93. Nesses casos, ainda que escoado o referido prazo, a Administração 
Pública pode optar pela manutenção do ajuste, desde que além de cominar a multa 
moratória prevista contratualmente, demonstre que as consequências de outra alterna-
tiva (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício 
ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00501/2015-3, Ata da 143ª 
R.E. De 14.04.2016.

66 - CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO QUANTO A SUA DIMENSÃO. 
A extensão do elastecimento do prazo de execução de contrato administrativo com 
fundamento no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 deve ser devidamente motivada pela 
Administração Pública, a qual deve levar em conta o prazo previsto em edital para 
entrega do objeto contratado. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00501/2015-3, Ata da 143ª 
R.E. De 14.04.2016.
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