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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 004/2017, DE 21 DE MARÇO DE 2017.

O  PROCURADOR-GERAL DO  MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais
descritas no art. 3º, incisos I e VI, e §1º, inciso V da Lei Complementar 173 de 2014, e
conforme  determina  o  art.  38,  inciso  VI  e  parágrafo  único,  considerando  que  é  da
responsabilidade  da  Procuradoria-Geral  do  Município  analisar  a  juridicidade  dos
convênios e contratos administrativos previamente à sua assinatura, considerando que
compete ao Procurador-Geral do Município firmar compromissos à luz do princípio da
indisponibilidade dos bens públicos; considerando por fim que, compete ao Procurador-
Geral  do  Município  a  postura  de  propor  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  analise  e
declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Direta,

ORIENTA:

CAPÍTULO PRIMEIRO 
Analise de juridicidade pela Procuradoria-Geral

Art. 1º. Na forma do art. 3º, inciso VI e §1º, inciso V da Lei Complementar nº 173/2014,
incumbe  a  Procuradoria-Geral  do  Município  analisar  a  juridicidade  dos  convênios  e
contratos administrativos.  

Art.  2º. Todos os  Convênios  e  Contratos  Administrativos  e  seus  respectivos  termos
aditivos e apostilamentos, antes de sua assinatura, devem ser enviados para analise da
juridicidade na Procuradoria-Geral do Município. 

§1º.  Devem  os  autos  do  Convênio  ou  Contrato  Administrativo  chegar  à  PGM
devidamente instruídos.

§2º Os Procuradores Municipais deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, verificar
a correta instrução dos autos e, se for o caso, solicitar a juntada de documentos.

§3º Estando os autos corretamente instruídos, os Procuradores Municipais terão prazo de
5  (cinco)  dias  úteis  para  emitir  parecer  ou  informação,  nos  termos  da  Portaria  nº
004/2017, da Procuradoria Geral do Município.

§4º O prazo de que trata o §3º deste artigo poderá ser prorrogado, por determinação do
Procurador Geral do Município ou do Procurador Geral Adjunto, desde que devidamente
justificado.
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§5º. Nos processos em que houver o exercício dessa atribuição, os ajustes respectivos
somente  terão  validade  após emissão  do parecer  ou  informação  do representante  da
Procuradoria-Geral do Município. 

§6º. Não basta para a finalidade da Lei Complementar 173/2014 a assinatura do titular
da Pasta de origem. 

§7º.  Aplica-se  o  descrito  no  caput para  os  aditivos  contratuais,  onde  o  Município
somente assumirá obrigações após emissão do parecer ou informação do representante
da Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 3º. Para que as alterações contratuais sejam consideradas válidas pela Procuradoria-
Geral do Município,  devem ser feitas dentro do período de vigência do convênio ou
contrato administrativo a ser alterado. 

Parágrafo único. Os aditivos contratuais somente podem ser tidos por regulares quando
assinados pelo representante da Procuradoria-Geral do Município dentro do período de
vigência do contrato objeto de adjetivação. 

CAPÍTULO SEGUNDO
Do reajustamento

Art.  4º.  O  reajuste  em  sentido  estrito  consiste  na  alteração  do  valor  inicialmente
pactuado, através de aplicação de índices setoriais, a fim de compensar os efeitos das
variações inflacionárias, garantindo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato. 

§1º. O primeiro reajustamento apenas poderá ocorrer após o decurso do prazo de 12
(doze) meses contados da data limite para a apresentação da proposta, prevista no edital. 

§2º. Os reajustes subsequentes somente poderão incidir depois de decorridos novos 12
(doze) meses da data em que a anterior correção produziu seus efeitos. 

Art. 5º. Nos termos do art. 40, XI, e do art. 55, III, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93, os
editais  e  as  minutas  contratuais  devem  estabelecer  o  critério,  a  data-base  e  a
periodicidade do reajustamento dos preços. 

Art.  6º.  Em caso  de  prorrogação do prazo de vigência  do  contrato,  será  necessário
demonstrar que os valores resultantes da incidência do reajuste são vantajosos para a
Administração Pública, na forma do art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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Art. 7º.  Haverá preclusão do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada
firmar termo aditivo de dilação do prazo de vigência, com a manutenção dos preços,
quando já houver decorrido o período anual referente ao reajustamento. 

CAPÍTULO TERCEIRO
Das repactuações

Art.  8º.  A repactuação,  entendida  como  espécie  de  reajustamento  de  preço,  não  se
confunde com as hipóteses de revisão contratual decorrentes da superveniência da álea
econômica extraordinária  e extracontratual,  e se aplica aos contratos  de prestação de
serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, que são aqueles destinados
a atender  necessidades públicas  permanentes  e  cuja interrupção pode comprometer  a
continuidade das atividades da Administração. 

§1º.  Na primeira repactuação, o prazo de um ano para ser requerida é contato da data da
proposta da empresa ou da data do orçamento a que a proposta se referir, considerando-
se 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. 

§2º. O edital e o contrato para prestação de serviços continuado devem conter apenas um
evento como marco inicial para a contagem do interregno de um ano para o primeiro
reajuste ou repactuação:

I. data da proposta; 
II. data do orçamento a que a proposta se referir. 

§3º. Nas repactuações subsequentes à primeira, o prazo de um ano deve ser contato a
partir da data dos efeitos financeiros da última repactuação. 

Art. 9º. Para o exame do pedido de repactuação são necessários, entre outros:

I. a juntada aos autos do acordo, convenção, dissídio coletivo do trabalho ou equivalente,
com prova de seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego;
II. demonstração de efetiva repercussão dos fatos alegados pelo contratado nos custos
dos preços inicialmente pactuados, com demonstração analítica, sendo vedada a inclusão
de custos não previstos originalmente nas propostas;
III.  comprovação de que a proposta é mais vantajosa para a Administração e que os
preços ofertados são compatíveis com os de mercado. 

Art. 10.  Os editais e minutas de contrato devem conter cláusulas fixando o prazo para
que  as  empresas  apresentem,  sob  pena  de  preclusão,  requerimento  de  repactuação
contado da data da ocorrência dos motivos que a determinaram. 
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Art. 11.  O pedido de repactuação deve se feito pela contratada dentro do prazo fixado
pela Administração, prazo este que é limitado à data da próxima prorrogação, ocasião
em que será avaliada a vantajosidade da continuidade do ajuste. 

Art. 12. Haverá preclusão do direito a repactuação nos casos em que a contratada firmar
termo aditivo de dilação do prazo de vigência, com a manutenção dos preços, quando já
houver decorrido o período anual referente ao reajustamento. 

CAPÍTULO QUARTO
Publicidade nas alterações editalícias

Art. 13. Nos termos do §4º, do art. 21, da Lei Federal nº. 8.666/93, as modificações no
edital exigem divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente  estabelecido,  exceto quando, inquestionavelmente,  a alteração não
afetar a formulação das propostas. 

§1º. As modificações de que trata o  caput se aplicam ao edital,  termo de referência,
minuta contratual e demais anexos que o instruem, e podem se referir à especificação do
objeto a ser licitado, aos requisitos de habilitação ou, a qualquer outro ponto. 

§2º. As republicações e reaberturas de prazo encontram fundamento nos princípio da
publicidade,  isonomia  e  da  competitividade,  vez  que  objetivam garantir  a  quaisquer
interessados o direito de participar na licitação, aumentando, por conseguinte, o rol de
interessados no certame. 

§3º.  Implementadas  alterações  editalícias,  não  bastam,  para  afastar  a  necessidade  de
nova publicação e consequente reabertura de prazo, alegações de que o impacto sobre as
propostas seria de menor relevância,  ou de que, no caso concreto,  não teria ocorrido
prejuízo ao prosseguimento e conclusão do certame. 

Art. 14. Esta Orientação Normativa entra em vigor no dia 03 de abril de 2017. 

Em, 21 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE RAFAEL BRAGA DE MOURA

Procurador-Geral do Município Procurador-Geral Adjunto do Município
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