
11/01/2023 09:33 SEI / UNILAB - Repactuação de Contratos - DCCA

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=448&infra_sistema=100000100&infra… 1/6

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

BASE DE CONHECIMENTO

REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS

QUE ATIVIDADE É?

Repactuação Contratual.

QUEM FAZ?

Gestores e fiscais de contratos.

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Sequência Unidade
Responsável Procedimento Tipo de Documentação

necessária  

01 Gestores e
Fiscais de
Contrato

O fiscal prepara a documentação necessária
para o termo de apos�lamento de
repactuação.

O gestor analisa a documentação e encaminha
o�cio à Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI com as seguintes
informações: 

1. Previsão da repactuação no instrumento
convocatório ou no contrato (art. 40, XI
e 55, III da Lei 8.666/93);

2. Cer�ficação de que foi atendido o
requisito da anualidade, contado este da
data do orçamento a que a proposta se
referiu (Acordo, Convenção ou Dissídio
Cole�vo de Trabalho) para os custos de
mão de obra ou da data da proposta
para os demais custos; (arts. 2° e 3°, Lei
10.192/01, art. 12° do Decreto 9.507/18
e arts. 54 e 55, da IN-SEGES 5/2017);

3. No caso das repactuações subsequentes
à primeira, cer�ficação de que foi
observado o interregno de um ano
contado da úl�ma repactuação
correspondente à mesma parcela objeto
da nova solicitação (art. 56 da IN-SEGES
5/2017);

Obs.: Entende-se como úl�ma
repactuação a data em que
iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela em
que celebrada ou apos�lada,

1. Solicitação de
repactuação pela
contratada;

2. Nova Planilha de
Composição de
Custos;

Obs.: Observar
a vedação de
repactuação
em relação à
majoração ou
inclusão de
item rela�vo à
PLR (TCU,
Acórdão
3336/2012-
Plenário).

3. Instrumento
comprobatório
rela�vamente a cada
item que ensejou o
requerimento de
repactuação;

Obs.: Pedidos
baseados na
majoração do
custo do
transporte
devem estar
acompanhados
do instrumento
norma�vo que
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conforme ON-AGU 26/2009: “No
caso das repactuações
subsequentes à primeira, o
interregno de um ano deve ser
contado da úl�ma repactuação
correspondente à mesma parcela
objeto da nova solicitação.
Entende-se como úl�ma
repactuação a data em que
iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela em
que celebrada ou apos�lada.”

4. Havendo Convenção Cole�va de
Trabalho ou Acordo Cole�vo de Trabalho
a fundamentar a repactuação, ateste,
mediante verificação no site do
Ministério da Economia, que o(s)
sindicato(s) que firmou(aram) o
instrumento estão regularmente
registrado;

5. Ateste de que o(s) sindicato(s) que
firmaram o instrumento cole�vo tem
representação no território da prestação
do serviço;

6. Ateste de que o instrumento cole�vo é
firmado pelos mesmos sindicatos que a
empresa indicou em sua proposta como
representantes de sua categoria
econômica e da categoria de seus
empregados;

7. Ateste de que a solicitação da
repactuação foi feita antes da assinatura
do termo adi�vo de prorrogação, antes
do encerramento do contrato ou consta
ressalva do adi�vo firmado
anteriormente; (art. 57, §7º da IN-SEGES
5/2017)

8. Tratando-se de solicitação de
repactuação baseada em variação de
custos decorrente do mercado, para o
qual não haja índice previsto no
contrato, informação se houve pelo
contratado comprovação do aumento
dos custos (art. 57, §2º da IN-SEGES
5/2017)

9. Na ausência de previsão de índice no
contrato, informação referente à
observância quanto ao detalhadamente
dos aspectos do §2º do art. 57 da IN-
SEGES 5/2017

Obs.: Os aspectos desse
disposi�vo são: 

determinou
essa
majoração.

4. CCT homologada no
Ministério do
Trabalho;

5. Memorial de Cálculo
com valor constante
na minuta;

6. Minuta do Termo de
Apos�lamento;

7. Solicitação de
Dotação
Orçamentária
(Documento SEI!).
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I. os preços pra�cados no
mercado ou em outros
contratos da
Administração; 

II. as par�cularidades do
contrato em vigência;

III. a nova planilha com
variação dos custos
apresentada;

IV. indicadores setoriais,
tabelas de fabricantes,
valores oficiais de
referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes; e

V. a disponibilidade
orçamentária do órgão ou
en�dade contratante.

02 PROADI Encaminha documentação à Divisão de
Controle de Contratos Administra�vos - DCCA.

Despacho de
encaminhamento.

03 DCCA
Analisa a conformidade da
documentação encaminhada, se es�ver
tudo regular, encaminha à Pró-Reitoria
de Administração e Infraestrutura -
PROADI para dotação e autorização da
autoridade competente.

Obs.: Caso falte alguma
informação, o processo retornará à
equipe de gestão do contrato para
sua devida regularização.

Emite todas as cer�dões necessárias
para o prosseguimento do processo.

Obs.: Caso haja alguma cer�dão
irregular, informar a fiscalização do
contrato, a fim de que possam
entrar em contato com a
contratada para sua devida
regularização.

Cer�dões a serem
anexadas:

SICAF;

Licitantes Inidôneos
(TCU);

Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis
por Ato de
Improbidade
Administra�va e
Inelegibilidade (CNJ);

Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas
e Suspensas (Portal
da Transparência);

Cadastro Nacional de
Empresas Punidas
(CNEP);

Débitos Trabalhistas
(TST);

Cadin (Siafi);

Lista de Verificação
DCC - Repactuação.

04 PROADI Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças - PROPLAN.

Despacho de
encaminhamento.
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05 PROPLAN Encaminha à Coordenação de Orçamento -
COOR.

Despacho de
encaminhamento.

06 COOR
Insere dotação orçamentária,  em
atendimento ao art. 7º, § 2º, III, da Lei
nº 8.666/93; 

Encaminha para a Secretaria da Reitoria
- SECRT.

Dotação orçamentária, em
atendimento ao art. 7º, §
2º, III, da Lei nº 8.666/93.

07 SECRT
Autoriza a dotação orçamentária;

Obs.: Caso o valor global do
contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de
reais), o Reitor deverá realizar
também a autorização da
repactuação.

Encaminha à Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura - PROADI.

Autorização da dotação
orçamentária.

08 PROADI
Autoriza a repactuação;

Obs.: Caso o valor global do
contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de
reais), a autorização da
repactuação será realizada pelo
Reitor.

Encaminha à Divisão de Controle de
Contratos Administra�vos - DCCA.

Autorização mo�vada da
repactuação contratual.

09 DCCA Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI para emissão/reforço
da nota de empenho.

Cer�dões atualizadas.

10 PROADI Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças - PROPLAN para
emissão/reforço da nota de empenho.

Despacho de
encaminhamento.

11 PROPLAN Encaminha à Coordenação Financeira - COFIN
para emissão/reforço da nota de empenho.

Despacho de
encaminhamento.

12 COFIN
Emite/Reforça a Nota de Empenho.

Devolve processo para Pró-Reitoria de
Planejamento, Orçamento e Finanças -
PROPLAN.

Emissão/Reforço da Nota
de Empenho.

13 PROPLAN Devolve processo para Pró-Reitoria de Despacho de
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Administração e Infraestrutura - PROADI. encaminhamento.

14 PROADI Encaminha à Divisão de Controle de Contratos
Administra�vos - DCCA.

Despacho de
encaminhamento.

15 DCCA Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI para assinatura do
termo de apos�lamento.

Cer�dões atualizadas.

16 PROADI
Providencia assinatura do Termo de
Apos�lamento pelo Pró-Reitor de
Administração e Infraestrutura.

Obs.: Caso o valor global do
contrato seja igual ou superior à
R$1.000.000,00 (hum milhão de
reais), a assinatura será realizada
pelo Reitor.

Devolve processo à Divisão de Controle
de Contratos Administra�vos - DCCA.

Termo de Apos�lamento
assinado.

17 DCCA
Insere informações no Comprasnet
Contratos;

Publica o apos�lamento no site da Pró-
Reitoria de Administração e
Infraestrutura - PROADI;

Informa à equipe de gestão do
contrato sobre a assinatura do Termo de
Apos�lamento;

Encaminha por e-mail o termo à equipe
de gestão do contrato e solicita
atualização da garan�a contratual, se
houver;

Encaminha processo à equipe de gestão
do contrato.

Termo de
Apos�lamento
assinado pela
autoridade
competente;

E-mail de
encaminhamento do
termo à equipe de
gestão do contrato; e

Solicitação
atualização da
garan�a contratual,
se houver.

18 DCCA Encaminha processo à Coordenação Financeira
- COFIN para ciência e inserção das
informações do termo de apos�lamento no
SIAFI, se necessário.

Termo de Apos�lamento
assinado.

16 Gestores e
Fiscais de
Contrato

Encaminha o Termo de Apos�lamento
para a contratada;

Solicita atualização da garan�a
contratual; (se houver)

Con�nuam o processo de gestão e
fiscalização do contrato.
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QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Informações rela�vas à repactuação, tais como: previsão da repactuação no instrumento convocatório ou
no contrato; cer�ficação de que foi atendido o requisito da anualidade, contado este da data do
orçamento a que a proposta se referiu (Acordo, Convenção ou Dissídio Cole�vo de Trabalho) para os
custos de mão de obra ou da data da proposta para os demais custos; no caso das repactuações
subsequentes à primeira, cer�ficação de que foi observado o interregno de um ano contado da úl�ma
repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação; ateste, mediante verificação no
site do Ministério da Economia, que o(s) sindicato(s) que firmou(aram) o instrumento estão regularmente
registrado; ateste de que o(s) sindicato(s) que firmaram o instrumento cole�vo tem representação no
território da prestação do serviço; ateste de que o instrumento cole�vo é firmado pelos mesmos
sindicatos que a empresa indicou em sua proposta como representantes de sua categoria econômica e da
categoria de seus empregados; ateste de que a solicitação da repactuação foi feita antes da assinatura do
termo adi�vo de prorrogação, antes do encerramento do contrato ou consta ressalva do adi�vo firmado
anteriormente (art. 57, §7º da IN-SEGES 5/2017); tratando-se de solicitação de repactuação baseada em
variação de custos decorrente do mercado, para o qual não haja índice previsto no contrato, informação
se houve pelo contratado comprovação do aumento dos custos (art. 57, §2º da IN-SEGES 5/2017); na
ausência de previsão de índice no contrato, informação referente à observância quanto ao
detalhadamente dos aspectos do §2º do art. 57 da IN-SEGES 5/2017. Adicionalmente, devem ser
anexados: solicitação de repactuação pela contratada, nova Planilha de Composição de Custos,
instrumento comprobatório rela�vamente a cada item que ensejou o requerimento de repactuação , CCT
homologada no Ministério do Trabalho, memorial de cálculo, minuta do Termo de Apos�lamento.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

1. Solicitação de repactuação pela contratada (PDF);

2. Nova Planilha de Composição de Custos (PDF);

3. Instrumento comprobatório rela�vamente a cada item que ensejou o requerimento de
repactuação (PDF);

4. CCT homologada no Ministério do Trabalho (PDF);

5. Memorial de Cálculo;

6. Minuta - Termo de Apos�lamento - Repactuação (Documento SEI!);

7. Solicitação de Dotação Orçamentária (Documento SEI!).

QUAL É A BASE LEGAL?

Instrução Norma�va SEGES/ME nº 01/2019

Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 03/2017

Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 05/2017

Orientação Norma�va SEGES/MPDG nº 02/2016

Orientação Norma�va AGU nº 02/2009

Lei nº 8.666/93

Lei nº 10.520/2002
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