CHECK LIST
REVISÃO EXTRADORDINÁRIA DE PREÇOS
(REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO)
(Versão Setembro de 2022)
1. Contrato principal e eventuais termos aditivos precedentes, devidamente aprovados
pela PGE ( ) id.___;
1.1.
Em caso de aprovação com ressalvas, demonstração do cumprimento das
condicionantes referentes ao contrato ou ao último aditivo ( ) id.___;
2. Extrato da publicação no Diário Oficial ou no Portal Nacional de Compras Públicas
do contrato e de eventuais termos aditivos anteriores (art. 61, § único, da Lei nº
8.666/93, e art. 94, da Lei nº 14.133/2021) ( ) id.____;
3. O Pedido de Revisão formulado pelo Contratado, contendo os seguintes elementos:
3.1. Requerimento apresentado dentro da vigência do contrato: ( ) SIM (
)
NÃO;
3.2. Indicação dos itens sobre os quais pretende implantar o reequilíbrio
econômico-financeiro, com apresentação da composição unitária atualizada de
custos e respectivas fontes de pesquisa de preços ( ) id.___;
3.3. Descrição da situação motivadora do pedido, com demonstração de sua
imprevisibilidade ou de suas consequências incalculáveis, bem como do nexo de
causalidade entre a situação e o aumento dos preços dos insumos ( ) id.___;
3.4. Cronograma físico-financeiro atualizado ( ) id.___;
3.5. Planilhas orçamentárias de insumos e serviços atualizadas, com a aplicação
do mesmo BDI e do fator "k" da licitação sobre os itens, quando for o caso ( )
id.___;
3.6. Medição que corresponda ao período que sofreu o impacto oriundo do
aumento extraordinário dos insumos, se for o caso ( ) id.___;
3.7. Em caso de serviços já executados, comprovação do custo dos insumos
através de documentos fiscais ou outros que atendam ao mesmo fim,
demonstrando a aquisição do insumo em data posterior à ocorrência do fato
gerador do desequilíbrio ( ) id.____; e
3.8. Indicação do valor total da diferença revisada ( ) id.___.

4. Manifestação do Fiscal do Contrato sobre o atendimento aos requisitos do item 3 (
id. ____, contendo ainda:

)

4.1. Informações sobre o estágio da execução contratual, incluindo eventuais
atrasos; ( ) SIM ( ) NÃO;
4.2. Quantitativo de medições realizadas e percentual de execução do objeto; (
) SIM ( ) NÃO; e
4.3. Saldo de quantitativos pendentes de execução. ( ) SIM ( ) NÃO.
5. Manifestação do Gestor do contrato sobre os seguintes aspectos ( ) id. ____;
5.1. Descontos dados pela contratada, quando da licitação da obra ( ) SIM (
NÃO; e

)

5.2. Se eventual impacto do aumento de preços sobre o contrato decorreu de
atraso na execução da obra imputado exclusivamente à contratada ( ) SIM ( )
NÃO.
Obs: Caso a aquisição dos insumos tenha ocorrido ou venha a ocorrer após o
aumento de preços em razão do atraso no cronograma físico-financeiro da obra
por culpa exclusiva da contratada, devidamente atestado pelo fiscal do contrato,
não será devida a revisão de preços.
6. Análise do pedido pela área técnica do órgão ou entidade contratante (orçamentista
e/ou setor de engenharia) ( ) id. ____;
7. Decisão final da autoridade competente do órgão ou entidade contratante quanto ao
cabimento ou não da revisão pleiteada ( ) id. ____;
8. Atualização dos documentos de habilitação da contratada (

) id. ____;

9. Minuta do Termo Aditivo de Revisão de Preços para fins de Reequilíbrio EconômicoFinanceiro do contrato ou de Termo de Ajuste de Contas, conforme o caso ( ) id.
____., discriminando:
9.1. Os itens contratados que sofreram aumento de preço (

) Cláusula______;

9.2. O preço inicialmente contratado, a elevação desse preço em percentual e em
valores reais, o valor que os itens revisados passaram a ter e o valor final do
contrato após a revisão ( ) Cláusulas______;

Obs: Caso a concessão aconteça somente após o fim da vigência do contrato, o
pagamento deverá ser feito a título de indenização, mediante Termo de Ajuste de
Contas, com cláusula de quitação plena, geral e irrestrita.
10. Autorização da Câmara de Programação Financeira (CPF) id.____;
11. Manifestação do Setor Jurídico interno do órgão/entidade, através de nota técnica,
sobre a pertinência legal do Pedido da Contratada ( ) id.____;
12. Nota de empenho referente à diferença financeira decorrente do incremento do valor
contratual ( ) id.____;
13. Publicação do extrato do aditivo no DOE ou no PNCP, se este já estiver assinado (
) id. ____.
14. Reforço da garantia contratual, se existente ( ) id.____.
OBS: As revisões de valores para restabelecimento da equação econômico-financeira
de contratos de obras e serviços de engenharia, até 31 de maio de 2023, estão regidas
pela Lei Estadual nº 17.877, de 05 de julho de 2022, que previu como alternativa a
possibilidade de ser adotado mecanismo de realinhamento de valores através da
aplicação de índice de correção monetária. Optando-se pela adoção da revisão, a
presente lista de verificação deve servir como guia para instrução processual.

