
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 01-015.603/22-76  

 

REFERÊNCIA: SMOBI 020/2022 – RDC  

 

OBJETO: Implantação de descida d’água e execução de tunnel liner para 

complementação do sistema de drenagem da área de escape do Anel Rodoviário Celso 

Mello Azevedo – BR-040N Km 541+640 

 

I –PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA  

 A presente impugnação foi apresentada via e-mail dia 24 de Maio de 2022. A 

sessão de abertura de licitação está marcada para dia 25 de Maio de 2022. Dessa forma, 

o prazo para impugnação do edital em referência findou no dia 18 de Maio de 2022, 

quinto dia útil anterior à abertura do certame, conforme item 5.2 do referido Edital, 

sendo esta, portanto, intempestiva.  

 

II- DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO  

 Trata-se de impugnação apresentada intempestivamente pela empresa 

COMPLETA ENGENHARIA S.A. em face da data base da planilha orçamentária. 

  Em síntese, alega que: “A planilha orçamentária da PBH, tem data base de 

NOVEMBRO/2021, sendo a licitação em MAIO/2022, e provável início da obra em 

JULHO/2022. O cenário inflacionário que assola o país, aumentou drasticamente os 

principais insumos dessa obra em mais de 25%, comparando o período de novembro/21 

a maio/22. Neste cenário, o preço teto de venda da SUDECAP em alguns itens, está 

abaixo do preço de mercado, inviabilizando assim a participação de empresas no 

processo.”  

III- DA ANÁLISE DE MÉRITO 

  Embora a presente impugnação tenha sido apresentada intempestivamente, 

analisaremos, a seguir, o mérito. 



 Apesar da data do mês de referência da planilha orçamentária da Licitação 

SMOBI 020/2022 RDC ser novembro/2021, é previsto no Edital de Licitação a 

possibilidade de reajustamento do contrato, em concordância com a Lei. 

 A Lei 8.666/93 prevê o reajuste dos contratos no inciso XI do Artigo 40, 

conforme se vê: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime 

de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, o dia e a hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 

para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, até a data do adimplemento de cada parcela;” 

 

 O Tribunal de Contas da União reconhece que em contratos de obras públicas, o 

mais recomendável é que o prazo de 1 (um) ano para realização de reajustes contratuais 

seja contado da data em que o orçamento estimado da Administração Pública foi 

elaborado, conforme podemos verificar no acórdão a seguir: 

 

“o gestor público pode adotar discricionariamente dois marcos iniciais 

distintos para efeito de reajustamento dos contratos: (i) a data limite para 

apresentação da proposta; e (ii) a data do orçamento. Ocorre que o segundo 

critério se mostra mais robusto, pois reduz os problemas advindos de orçamentos 

desatualizados em virtude do transcurso de vários meses entre a data-base da 

estimativa de custos e a data de abertura das propostas”. Acórdão 19/2017 

Plenário, Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler. 

 O Tribunal de Contas da União expediu a seguinte recomendação: 

“em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar 

demasiadamente complexa e morosa a atualização da estimativa de custo da 

contratação, adote como marco inicial para efeito de reajustamento contratual a 

data-base de elaboração da planilha orçamentária, nos termos do art. 40, inciso 

XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, §1º, da Lei 10.192/200” 

 

 Recomendação essa seguida pelo Edital da Licitação em referência, conforme 

demonstrado a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados 

da data de referência da “Planilha de Orçamento” (Apêndice I do Anexo I do 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A19%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A19%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1


Edital de Licitação SMOBI 020/2022-RDC), de acordo com o disposto no §1º, 

do art. 2º, combinado com o § 1º, do art. 3º, ambos da Lei n.º 10.192/2001, 

devendo os reajustes seguintes obedecer à mesma periodicidade anual, tendo 

como referência sempre o mesmo mês-base, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: x Ii I I  

onde:  

R é o valor do reajustamento;  

P0 é o preço inicial dos serviços a serem reajustados;  

   Ii é o índice de preço referente ao mês do reajuste; e  

I0 é o índice de preço referente ao mês de elaboração da “Planilha de 

Orçamento” (novembro/2021).  

O índice de preço será calculado pelos índices de preços das atividades 

preponderantes publicados pela revista "Conjuntura Econômica" da Fundação 

Getúlio Vargas, na seguinte proporção:  

I =0,11 x C16 + 0,23 x C17 + 0,06 x C35 + 0,05 x C38 + 0,02 x C39 + 0,53 x 

C39A  

onde:  

C16 - Coluna 16 – Máquinas, Equipamentos e Serviços (160965)  

C17 - Coluna 17 – Mão de Obra - Belo Horizonte (160973)  

C35 - Coluna 35 – Edificações (159428)  

C38 - Coluna 38 – Terraplenagem (157956)  

C39 - Coluna 39 – Consultoria (157980)  

C39A - Coluna 39A – Drenagem (1002385) 

 Diante do exposto, não resta dúvidas que o Edital da Licitação em referência 

está de acordo com a Lei e com o posicionamento atual do Tribunal de Contas da 

União, não havendo que se falar em inviabilização de participação das empresas na 

Licitação.  

 Ademais, ainda que o reajustamento de preços não seja suficiente para recompor 

o preço do mercado, há a possibilidade da contratada solicitar o reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato, nos moldes do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8666/93 e 

PORTARIA CONJUNTA SMOBI / SUDECAP Nº 002, de 09 de abril de 2021. 

IV- DA DECISÃO 

 

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide pela 

IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada por COMPLETA ENGENHARIA S.A 

e mantém a sessão de abertura da Licitação SMOBI 020/2022 RDC. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES SMOBI/SUDECAP 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 008/2022 


