
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei nº 7.671, de 10 de junho de 1991 e suas alterações, considerando o art. 54 combinado com o
art. 97 e o art. 163 do Decreto Municipal nº. 2.038/17 e a Lei Complementar nº. 101/2017 – LRF do
Município de Curitiba e a necessidade de conferir tratamento uniforme aos procedimentos relativos à
aplicabilidade dos institutos ligados à equação econômico-financeira dos contratos administrativos e
instrumentos congêneres, 
 
define: 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. A presente norma possui abrangência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Curitiba, conforme prevê o Decreto Municipal nº
2.038/2017 e suas atualizações. 
 
Parágrafo único. Os critérios de reajustamento de preços nos contratos e instrumentos jurídicos
congêneres vigentes e a serem firmados seguirão o disposto nesta norma e deverão constar nos
instrumentos convocatórios de licitação ou nos atos formais de dispensa e de inexigibilidade. 
 
Art. 2º. Considerando a necessidade de implementação de ações voltadas a uma política de gestão de
custos, os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Curitiba deverão revisar e renegociar todos os contratos e instrumentos jurídicos
congêneres vigentes que envolvam o dispêndio de recursos financeiros, de forma a avaliar a
necessidade de sua manutenção, bem como as condições atualmente ajustadas. 
 
Art. 3º. É obrigatória a inclusão de cláusula de reajustamento nos instrumentos contratuais com previsão
de execução superior a 12 (doze) meses, nos termos do artigo 55, III da Lei 8.666/1993. 
 
§1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste de periocidade inferior a um ano. 
 
§2º É vedada a previsão de cláusula de reajuste vinculada a variações cambiais ou ao salário mínimo,
ressalvados os casos previstos em lei. 
 
Art. 4º. Para os fins desta instrução normativa, são adotadas as seguintes definições: 
 
I – unidade contratante: órgão ou secretaria signatária do instrumento contratual em nome do Município; 
 
II – contratado: a pessoa física ou jurídica responsável e que responde juridicamente pelo contrato como
executor da obra, prestador do serviço ou fornecedor do bem; 
 
III – orçamento: valor constituído com base nos preços de mercado pela unidade gestora/ordenadora
como limite máximo a ser estabelecido no edital como contraprestação da execução da obra, dos
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serviços ou do fornecimento do bem que serão contratados; 
 
IV – formação dos preços: valor da contraprestação do item, da unidade de medida, da prestação dos
serviços apropriados em valor mensal ou global, definidos conforme característica do objeto contratual
pretendido, especificações do edital e ou com base no orçamento estabelecido pela unidade contratante; 
 
IV – item: produto, bem ou serviço estabelecido em unidade de medida; 
 
V – unidade de medida: representação quantitativa do bem ou serviço que se pretende adquirir ou
contratar; 
 
VI – planilha de composição de custo: orçamento detalhado e analítico que contemple dedicação
exclusiva ou prevalência de mão de obra, com a identificação, descrição, quantificação, análise e
valoração de todos os itens dos custos de mão de obra, equipamentos, materiais, participação e
indicação de custos administrativos, impostos e remuneração necessários para demonstração adequada
do limite máximo do preço e valor para a pretensa contratação; 
 
VII – proposta: composição do valor proposto no certame licitatório, inclusive nos casos de dispensa e
inexigibilidade, com base no orçamento de referência estabelecido pela unidade contratante. 
 
VIII – preço inicial: valor constante no orçamento, proposta e contrato original para a realização do
fornecimento ou execução da obra ou serviço, o qual deverá corresponder ao preço de mercado vigente
à data prevista na proposta ou àquela a que se referir; 
 
IX – preço mensal: valor conforme objeto, orçamento, proposta e contrato definidos no edital de licitação
e, nos casos de dispensa e inexigibilidade, para contemplar a entrega da contraprestação da execução
da obra, serviços ou fornecimento do bem que serão contratados; 
 
X – data-base: data estabelecida na documentação do instrumento convocatório de licitação, ou nos atos
da formalização, para o recebimento da proposta ou do orçamento a que se refere a mesma, adotada
como base para o cálculo da repactuação, e/ou variação acumulada do índice e concessão do reajuste.A
data base da proposta, deve constar obrigatoriamente indicada nos contratos e instrumentos jurídicos
congêneres firmados. 
 
XI – parâmetro: coeficiente que mede a participação relativa dos principais componentes de custos
considerados na formação de preço do contrato ou instrumentos congêneres; 
 
XII – adimplemento da obrigação contratual:  atesto, pela Administração Pública, da prestação de
serviço, execução da obra, entrega do bem ou etapa deste, bem como qualquer outro evento do contrato
cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança; 
 
XIII – medição: parcela do adimplemento da obrigação contratual constituído em cronograma físico e
financeiro que compõe o valor contratual; 
 
XIV – atesto: data e ratificação do responsável da unidade contratante recebendo o adimplemento da
obrigação contratual, o que será tomado como base para efeitos de contagem de prazo de pagamento; 
 
XV – saldo contratual: valor remanescente após 12 meses da data da proposta ou data da referência da
proposta, e a cada 12 meses sucessivos, em caso de alteração por reajustamento; 
 
XVI – ajuste/diferença: valor correspondente entre o cálculo da alteração do novo valor que incidiu o
reajustamento e o valor vigente; 
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XVII – índice de reajuste: a variação percentual acumulada publicada por órgãos de renome à partir de
12 meses da data da proposta ou data da referência da proposta/orçamento, ou a cada 12 meses
sucessivos calculados sobre o saldo contratual ou parcelas mensais para efeitos de reajustamento e
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual; 
 
XVIII – variação percentual final: razão máxima entre o aumento do valor que sofreu o reajustamento em
relação ao valor global vigente acordado no período, o qual subsidia o percentual máximo a ser aplicado
para efeitos de previsão de dotação orçamentária e recursos financeiros. 
 
Art. 5º.  No edital de licitação e seu respectivo instrumento contratual será estabelecido de forma clara se
a periodicidade dos reajustes, os quais terão como base a data-limite para apresentação da proposta ou
a data do orçamento a que ela se referir, observando-se o seguinte: 
 
I - se for adotada a data-limite para apresentação da proposta, o reajustamento será aplicável a partir do
mesmo dia e mês do ano seguinte; 
 
II - se for adotada a data do orçamento, o reajustamento será aplicável a partir do mesmo dia e mês do
ano seguinte caso o orçamento se refira a um dia especifico, ou do primeiro dia do mesmo mês do ano
seguinte caso o orçamento se refira a determinado mês; 
 
III- para o reajustamento dos contratos, observe que a contagem do período de um ano para a sua
aplicação deve ser feita a partir da data-base completa, de modo a dar cumprimento ao disposto na Lei
10.192/2001, em seus arts. 2º e 3º, e na Lei 8.666/93, em seu art. 40, inciso XI. 
 
DAS MODALIDADES APLICÁVEIS À MANUTENÇÃO 
 
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
Art. 6º. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecida no inciso VII do art. 2º
do Decreto Municipal 2038/17, dar-se-á por intermédio de: 
 
I – Para as hipóteses de reajustamento após decorrido um ano da proposta: 
 
a) Reajuste de preços (modo estrito): por intermédio da aplicação automática de índices setoriais ou
específicos, regionais ou admitido, quando for o caso, mediante justificativas, por índices gerais oficiais,
conforme definido em edital e contrato; 
 
b) Repactuação: por intermédio da análise e comprovação da variação efetiva dos custos baseada e
calculada em planilha analítica, em que há cessão exclusiva e prevalência do emprego de mão de obra; 
 
II – revisão de preços: a qualquer tempo em decorrência de circunstâncias excepcionais estranhas à
vontade das partes e imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, as quais oneram
também o equilíbrio das condições de proposta, mediante a solicitação do interessado e mediante
exaustiva comprovação. 
 
Parágrafo Único: A ausência de previsão de cláusula contendo o critério de reajuste contratual não torna
o contrato ilícito e nem provoca a sua nulidade, sendo que deverão ser seguidos preferencialmente os
critérios estabelecidos na presente norma como procedimento padrão, devendo ser incorporados na
primeira alteração do contrato, ou em termo aditivo, após a publicação da presente norma. 
 
DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO EM EDITAL DE LICITAÇÃO, 
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CONTRATO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
 
Art. 7º. Nas modalidades de reajustamento, quais sejam, repactuação e aplicação de índices de
correção, os cálculos terão como base referencial o valor da unidade de medida, o preço unitário, valor
mensal e o saldo remanescente do valor global do acordo vigente. 
 
Art. 8º. A previsão do reajustamento como critério, cálculo e concessão se dará para mais ou para
menos, observando estritamente os 12 meses da data da proposta, da data da referência da proposta ou
contrato, conforme o caso, e sucessivamente, a cada prorrogação contratual. 
 
Art. 9º A previsão do reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos de produção dos insumos, incidirão nos casos em que a formação de preços estão estipulados
por itens, produtos, bens ou serviços únicos e específicos, em preços fechados ou nos casos aplicáveis,
com base na unidade de medida prevista no mercado; 
 
Parágrafo Primeiro: Para os casos previstos em edital e instrumento pactuado em que constem índices
de reajuste para a correção de preços, a alteração do valor poderá ser por apostilamento, conforme
prevê o art. 90 e 97 do Decreto Municipal nº. 2038/17 
 
Parágrafo Segundo: Na alteração do valor contratual, com base na formação de preços em composições
de custos de mão de obra, prevalecerá a aplicação detalhada e analítica, nos limites das normas
salariais vigentes e correspondentes a cada categoria profissional empregada e conforme previsto no art.
11. 
 
Art. 10. O critério de reajuste por índices com aplicação automática previsto no Parágrafo Primeiro do art.
9º., se dará por intermédio de índices setoriais ou específicos, regionais ou admitidos, mediante
justificativas técnicas, ou por índices gerais oficiais, que passam a vigorar do seguinte modo: 
 
I – Quando da falta de índice específico ou setorial (regional) que represente a variação dos custos e
produção especificamente do objeto contratual, será adotado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial – IPCA/IBGE; 
 
II – Para os objetos relativos a obras e engenharia será adotado, com prévia análise do orçamentista
com respectiva ART, conforme a referência do orçamento em cada caso, as seguintes definições: 
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Art. 11. No caso de repactuação dos objetos contratuais com terceirização de mão de obra,
caracterizados em serviços contínuos ou não, com prevalência de emprego de mão-de-obra
exclusivamente e integralmente nas dependências ou na indicação da unidade contratante, serão
aplicados os seguintes requisitos: 
 
§1º. A repactuação se dará conforme previsto no art. 7º mediante a solicitação, demonstração da planilha
de composição de custos analítica (detalhada), conforme proposta com a comprovação da variação para
mais ou para menos de seus itens, apresentados pelo contratado. 
 
§ 2º.  Nos custos de mão de obra deverá ser observado o reflexo da alteração de normas trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e decorrentes de convenções ou acordos coletivos. 
 
 § 3º.   Deverá a unidade contratante analisar e revisar, mediante comprovação, todos os custos
inseridos na planilha de custos e as incidências fiscais sobre a formação de preços dos instrumentos
contratuais. 
 
 § 4º. Nos demais insumos que compõem a planilha de custos analítica e a formação de preços, quando
não identificado o índice que reflita a variação da produção dos bens e serviços será adotado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, conforme disposto no inciso I do art.10; 
 
§ 5º.  A unidade contratante analisará a demonstração, a comprovação e o cálculo do valor pretendido
para alteração na modalidade de repactuação, conforme cada caso, os quais poderão ser submetidos à
verificação de unidades designadas antes da sua concessão. 
 
Art. 12. Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, no caso previsto na modalidade de
revisão dos valores contratuais, a unidade contratante deverá avaliar e se pronunciar sobre os seguintes
aspectos: 
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I – se o pedido do contratado mantém a vantajosidade e as mesmas condições ofertadas no certame
licitatório; 
 
II – se os riscos incorridos são ou não inerentes ao mercado e ao ramo de atividade do objeto
contratado. 
 
Art. 13. Os pedidos da modalidade de revisão contratual serão analisados mediante o cumprimento
exaustivo de ampla demonstração e comprovação da: 
 
I – elevação dos encargos do particular; 
 
II – ocorrência de evento posterior à proposta e contratação; 
 
III – vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; 
 
IV – imprevisibilidade da ocorrência do evento; 
 
V – apresentação e confirmação quanto ao percentual de variação pretendido. 
 
CONCESSÃO DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES DE VALORES PARA INSTRUMENTOS
CONTRATUAIS E CONGÊNERES 
 
Art. 14. A análise do reajustamento e sua concessão requerem, de modo preliminar, o atendimento
estrito aos artigos 85 a 98 do Decreto Municipal nº. 2038/17. 
 
Art. 15. A concessão de reajuste de preços estará vinculada ao cumprimento do objeto contratual nas
seguintes situações: 
 
I – Atraso por culpa do contratado: 
 
a) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; 
 
b) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto. 
 
II – Antecipação da execução: 
 
a) Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto. 
 
III – Prorrogação da execução e vigência: 
 
a) Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. 
 
Parágrafo Único: ficará suspensa a concessão do reajuste contratual ao prestador penalizado, até a
regularização de sua situação. 
 
Art. 16. Com o objetivo de compensar os efeitos das variações inflacionárias e de alcançar o equilíbrio
fiscal, e como critério complementar ao reajuste previsto nos incisos I e II do art. 10 e § 4º do art. 12, a
concessão fica limitada ao necessário contingenciamento de recursos no município, o qual será previsto
no ato convocatório e no instrumento contratual, nas seguintes condições: 
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Parágrafo Único: para efeito de cálculos, a Secretaria Municipal de Finanças publicará em meio
eletrônico interno as variações percentuais, com a demonstração dos índices estabelecidos no art. 10 e
no § 4º. do art. 11, apresentando o acumulado nos 12 meses correspondentes anteriores para aplicação
dos critérios de reajuste, com a indicação da variação percentual permitida para efeitos de concessão
correspondente, com divulgação mensal. 
 
Art. 17º. A concessão de repactuação será precedida da análise e do cálculo da planilha de custos e da
formação de preços de modo detalhado, com a comprovação da alteração dos preços que a compõe,
conforme definido no art.12, confirmando-se a compatibilidade dos preços de mercado e a manutenção
da vantajosidade das propostas ofertadas. 
 
Art. 18. A concessão na modalidade de revisão dos valores contratuais será precedida,
impreterivelmente, da manifestação da unidade requisitante e do gestor do contrato quanto ao caso de
evento externo à vontade das partes, imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
que gere uma onerosidade excessiva ao contrato, cabendo assim análise final da recomposição do
equilíbrio econômico financeiro estabelecido na proposta, conforme alínea d), inciso II, art. 65 da Lei nº
8.666/93. 
 
DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE E FÓRMULAS PARA EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE VALORES
POR INTERMÉDIO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES ESPECÍFICOS, 
 
SETORIAIS OU GERAIS 
 
Art. 19. Para os casos que se enquadram no estabelecido no inciso I do art. 10 e § 4º do art. 11, será
previsto no instrumento licitatório e no correspondente contrato: 
 
I – O critério de reajuste (modo estrito) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ao qual a
concessão fica limitada e não poderá ultrapassar a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), nos termos do art. 16 da presente instrução normativa. 
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II – Poderá ser prevista a seguinte fórmula e explicações: 
 
VR = Po x FC (classificação do FR1) 
 
VR = Valor Novo Reajustado (direito após 12 meses da proposta) 
 
Po = Valor sobre o qual incide o percentual de reajustamento (preço unitário, valor mês ou saldo
contratual após 12 meses da proposta) 
 
FR1 = Fator de Reajustamento (acumulado 12 meses), o qual consiste no fator acumulado do índice
previsto e publicado especificamente em taxas e variações percentuais, cujo número não é divulgado.   
 
Em que: 
 
Y1 = (1 + (índice% publicado do mesmo Mês da proposta)/100); 
 
Y2 = (1 + (índice% publicado após o primeiro Mês da proposta)/100); 
 
Y3 = (1 + (índice% publicado após o segundo Mês da proposta)/100); 
 
Y4 = (1 + (índice% publicado após o terceiro Mês da proposta)/100) 
 
Y5 = (1 + (índice% publicado após o quarto Mês da proposta)/100); 
 
Y6 = (1 + (índice% publicado após o quinto Mês da proposta)/100); 
 
Y7 = (1 + (índice% publicado após o sexto Mês da proposta) /100); 
 
Y8 = (1 + (índice% publicado após o sétimo Mês da proposta) /100); 
 
Y9 = (1 + (índice% publicado após o oitavo Mês da proposta) /100); 
 
Y10 = (1 + (índice% publicado após o nono Mês da proposta) /100); 
 
Y11 = (1 + (índice% publicado do décimo primeiro Mês da proposta) /100); 
 
Y12 = (1 + (índice% publicado do décimo primeiro Mês da proposta) /100). 
 
FR1 = (Y1) x (Y2) x (Y3) x (Y4) x (Y5) x (Y6) x (Y7) x (Y8) x (Y9) x (Y10) x (Y11) x (y12) 
 

 
III – A partir do primeiro reajuste, os critérios dos demais serão mantidos, sendo vedada a aplicação de
índices acumulados por período inferior a 12 meses. 
 
Art. 20. Para os casos que se enquadrem no inciso II do art. 10 será previsto em edital de licitação e no
correspondente instrumento contratual: 
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I – Conforme correspondente referência de preços previstos nos tipos de contratação aplicáveis no inciso
II do art. 10 não poderá ultrapassar a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
nos termos do art. 16 da presente instrução normativa. 
 
II – Poderá ser adotada a fórmula prevista no art. 20 para os índices publicados com variações
percentuais e em correspondentes taxas. 
 
III – Para os casos específicos em que ocorre publicação exclusivamente de números índices, poderá
ser prevista a seguinte fórmula e explicações: 
 
VR = Po x VPC (classificação do VP1) 
 
VR= Valor Novo Reajustado (direito após 12 meses da proposta) 
 
Po = Valor correspondente que incide o percentual de reajustamento (valor ao saldo contratual após 12
meses da proposta) 
 
VP1 = Variação percentual do fator de reajustamento (acumulado 12 meses), o qual consiste na razão
do fator acumulado do índice previsto e publicado especificamente em números-índices divulgados no
período desejado. 
 

 
Em que: 
 
Número-índice do mês n: é o número índice do mês em que se objetiva encontrar a variação percentual
(exemplo: para o 1º Reajuste corresponde o número índice que completa 12 meses da proposta) 
 
Número-índice do mês n-1: é o número índice do mês imediatamente anterior ao mês em que se quer
encontrar a variação (exemplo: para o 1º. Reajuste corresponde o número índice do mês anterior ao da
proposta) 
 
 
 

 
IV – A partir do primeiro reajuste, os critérios dos demais serão mantidos, sendo vedada a aplicação de
índices acumulados por período inferior a 12 meses. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 21. Ocorrendo deflação comprovadamente, é lícito à Administração Municipal aplicar o
reajustamento a seu favor, reduzindo o valor contratual, mediante verificação e manifestação oficial da
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unidade contratante, certificando a compatibilidade dos preços de mercado, mantendo as mesmas
condições de exequibilidade da proposta. 
 
Art. 22. No caso de composição de custos e formação de preços vinculados a cronogramas físico-
financeiros de obras e ou serviços de engenharia, as medições sempre que possível serão iniciadas em
data coincidente da proposta. 
 
Parágrafo Único. No cálculo e na concessão de reajuste por intermédio de índices definidos e publicados
por órgãos consagrados de modo mensal, não incidirão pró-rata dia e será desconsiderada, para efeitos
do saldo a ser reajustado, a medição total iniciada antes do prazo de vencimento do aniversário,
conforme estipulado nos arts. 9º e 10. 
 
Art. 23. No caso de fornecimento de bens ou serviços cujos preços estejam tabelados por intermédio de
controle governamental, o reajustamento se dará até o limite fixado para o setor, empresa ou serviço. 
 
Art. 24.Os dispositivos preestabelecidos nos arts. 10 e 11 aplicam-se aos contratos e instrumentos
jurídicos congêneres firmados com entidades do terceiro setor, inclusive aos firmados com entidades
privadas para a prestação de serviços de saúde, educação e assistência social, exceto nas condições
especiais previstas no art. 24. 
 
Art. 25. Mediante autorização justificada do titular da unidade contratante e mediante deliberação junto à
Secretaria Municipal de Finanças podem ser excepcionalmente adotados outros índices de reajustes. 
 
Art. 26. A concessão e autorização dos novos valores em função dos reajustamentos de valores
contratuais (repactuação ou reajuste com aplicação de índices de correção) e revisão do equilíbrio
econômico financeiro contratual se dará estritamente em observância da Lei nº 8.666/1993 e demais
normas aplicáveis, com a manifestação expressa do responsável pela unidade contratante e ordenadora
da despesa: 
 
 I – De que o contratado comprovou o aumento de custos e de que apresentou a justificativa para o
reajustamento ou a revisão dos preços solicitados e correspondentes; 
 
II – De que consta a respectiva previsão e autorização orçamentária (incisos II, III e IV do § 2º do art. 7º); 
 
III – De que a alteração não modifica condições fornecidas na proposta mais vantajosa para a
Administração (art. 3º); 
 
IV – De que os preços reajustados ou revisados conforme critério e condições da concessão
estabelecidos para o novo valor estão compatíveis com os de mercado (art. 43, IV); 
 
V – De que ficam mantidas as condições exigidas na habilitação (art. 55, XIII); 
 
VI – Do interesse do contratado, com sua expressa aquiescência em continuar garantindo a continuidade
das condições assumidas na proposta (art. 64, § 3o). 
 
Art. 27. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de
Curitiba somente poderão assumir novos compromissos, obedecendo rigorosamente os cronogramas de
desembolsos e programação financeira previamente certificados e acordados junto à Secretaria
Municipal de Finanças, após a liberação oficial dos recursos e conforme cronograma de pagamento em
atendimento às disponibilidades de caixa do tesouro. 
 
Parágrafo Único. Os pedidos do contratado para efeitos de reajustamento ou revisão de valores serão
obrigatoriamente provocados dentro do exercício de sua competência, em resguardo à assunção de
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novos compromissos em compatibilidade com o planejamento orçamentário-financeiro anual vigente e o
possível impacto nos subsequentes. 
 
 

 
Secretaria Municipal de Finanças, 6 de março de 2018. 

 

Vitor Acir Puppi Stanislawczuk - Secretário Municipal

de Finanças
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