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ILUSTRÍSSIMO. SR. VAMDER SPARES MATOSO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Presencial n°. 1/2021 

Processo n.º 252/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 5 SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob nº 22.455.387/0001-03, com sede à Rua 28, nº 2.722, sala 283, Rio 

Claro/SP, vem, respeitosa e tempestivamente, por seu representante legal, à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento no artigo 41, § 1º da Lei 8.666/93 e no item 24 do edital em epígrafe, 

vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., formular IMPUGNAÇÃO, para que o edital seja 

escoimado da ilegalidade adiante apontada. 

 

Requer seja suspensa a tramitação do pregão, até o 

julgamento desta impugnação, em virtude da gravidade do problema editalício, apto a gerar a 

nulidade de todo o procedimento. 

 

 

Dourados, 16 de dezembro de 2.021. 
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I – DO EDITAL IMPUGNADO 

 

 

Essa Prefeitura Municipal de João Monlevade promove Pregão 

Presencial n.º 1/2021, do tipo menor preço, tendo por objeto a “Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros, parques, 

praças e espaços públicos, nestes inclusos escolas, unidades de saúde e Centros de Educação 

Infantil do Município de Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, 

implementos, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados 

e com experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestação dos 

serviços.” – item 1.1. 

 

A previsão de vigência do contrato a ser celebrado e de 12 (doze)  

meses, conforme previsão na Minuta do Contrato veiculada no Anexo V, do edital, fato que impõe 

uma precisa definição do critério de reajuste a ser aplicado ao contrato. 

 

Contudo, a despeito da previsão constitucional prevista no inc. XXI 

do art. 37 de que as licitações devem trazer previsão de manutenção das “condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei”, o presente edital viola a exigência ao trazer critérios de reajustes que 

não retratam a variação efetiva do custo do serviço contratado, vejamos: 
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Trata-se de uma alteração1 introduzida no edital que deve ser 

excluída para se tenha a legalidade na cláusula econômico-financeira contida no critério de 

reajuste. 

 

A violação ao equilíbrio econômico-financeiro decorre do 

desrespeito a duas normas da Lei de Regência, sendo a primeira a prevista no art. 40, inc. XI e a 

segunda relativa ao art. 55, inc. 

 

Antes de transcrevê-las, duas questões, envolvem a análise do item 

20.20 do edital, por violarem da Lei nº 8.666/93, em síntese: 

 

(i) a primeira delas está relacionada a falta de pertinência na adoção do índice de 

reajuste SINAPI – que reflete os custos das obras de engenharia civil – com o 

objeto do presente certame – serviços de limpeza e conservação de vias, 

logradouros, parques, praças e espaços públicos, e; 

 

 

(ii) a segunda, ainda no mesmo item editalício, recaí na indefinição do índice 

alternativo colocado à disposição da Municipalidade, retratado na expressão 

“ou qualquer outro índice oficial de preços”. 

 

 

A utilização de um índice que não reflete os custos relativos 

ao objeto licitado cumulado com a adoção alternativa de outro índice de preço qualquer leva à 

conclusão de que o edital está eivado de vício por não trazer previsão adequada em torno do critério 

de reajuste, sendo essa uma previsão obrigatória tanto no ato convocatório, como no contrato a ser 

celebrado. 

 

Isso decorre da interpretação conjunta das normas contidas no 

art. 40, inc. XI c.c art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93, com a seguinte previsão, respectivamente: 

 
1 Isso porque, já na abertura do ato convocatório consta a seguinte informação: 
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“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, 

dia e 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;” (destacou-se) 

 

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento;” (destacou-se) 

 

 

Nesse contexto brevemente delineado, merece reforma a 

previsão dos critérios adotados por não refletirem exatamente os custos do serviço licitado. 

 

É com base nessa breve síntese fática – mormente ligada ao 

objeto descrito no edital e suas especificações – que se enquadra a presente impugnação, a qual se 

espera que seja conhecida e determinada a delimitação do objeto, garantindo a lisura do certame 

de acordo com os ditames do art. 3º, 41, inc. XI e art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DO 

IMPUGNANTE 

 

 

Primeiramente, o art. 41 da Lei nº 8.666/93 previu em seu §1º 

que “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
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para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113”. 

 

Dando concretude à norma acima transcrita, o presente edital 

do Pregão Presencial nº 1/2021, previu expressamente em seu item 24.1 que: 

 

 

 

 

 Com base nessa previsão do edital, o manejo tempestivo da 

impugnação deve se dar com o seu protocolo até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas. 

 

Como a data da abertura está prevista para o dia para o dia 

21/12/2021, as 8h00 horas, demonstra-se legítima e tempestiva a presente impugnação. 

 

Destarte, considerando que foi fixado o dia 21/12/2010, para 

a abertura do certame, é assegurado ao ora impugnante servir-se do prazo previsto no dispositivo 

legal, para manifestar suas razões conducentes à conclusão da ilegalidade do ato convocatório. 

 

 

III – DA ILEGALIDADE NA (IN)DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE – Violação 

ao Art. 40, inc. XI c.c art. 55, inc. III, ambos da Lei nº 8.666/93 

 

 

Como brevemente exposto, a irregularidade veiculada no presente 

edital recai no item 20.2 do edital, por dois motivos: 

  

(i) adoção de índice de reajuste impertinente ao objeto licitado – SINAPI para 

reajuste de serviço; e, 
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(ii) indeterminação de eventual índice alternativo deixada a escolha ao critério 

subjetivo da Contratante. 

 

 

A premissa que se deve adotar para o reconhecimento da ilegalidade 

do item 20.2 do edital deve vir desde a Constituição Federal, por ser o assento primário do 

reconhecimento do reajuste como garantia ao contratado. 

 

Por imposição constitucional e legal, os contratos administrativos 

com prazo superior a um ano devem ser reajustados, para manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro. A atualização monetária não é ganho, mas reposição; não é aumento real, 

mas remédio contra as perdas inflacionárias.  

 

O que se busca com tal instrumento é apenas a manutenção do 

equilíbrio do contrato. Portanto, o índice eleito para fins de reajuste deve ser setorial de 

modo a refletir a variação dos custos (mão de obra e insumos) naquele determinado 

segmento de mercado.  

 

Pois bem. 

 

A conclusão pela ilegalidade na utilização da SINAPI passa – de um 

lado – pela sua conceituação (e delimitação de aplicabilidade) pelo cotejo do objeto licitado. 

 

Segundo o site do IBGE a sigla SINAPI significa Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que (como o próprio nome restringe) tem 

por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de 

séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, 

máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, 

infraestrutura e habitação.  

 

Sendo assim, o SINAPI consiste em uma produção conjunta do 

IBGE e da Caixa Econômica Federal - Caixa, realizada por meio de acordo de cooperação técnica, 

cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, apuração e cálculo, enquanto à CAIXA, a 
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definição e manutenção dos aspectos de engenharia, tais como projetos, composições de serviços 

etc.  

 

Desta feita, os preços e custos auxiliam na elaboração, confecção de 

orçamentos; enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos 

e orçamentos. 

 

Portanto, a adoção de critérios pertinentes ao objeto é imprescindível 

para a escorreita atualização dos valores decorrentes das despesas a serem assumidas pela 

execução das obrigações contratuais e o seu desrespeito culmina na vulneração do equilíbrio 

econômico-financeiro que deve estar presente na avença do oferecimento da proposta até o término 

da sua execução. 

 

Em que pese a premissa acima estabelecida, veja-se o comparativo 

que se faz entre a adoção do índice SINAPI com o objeto licitado: 

 

 

 

 

Ou seja, para o reajuste adequado de SERVIÇOS – objeto da 

licitação – não há qualquer pertinência na adoção dos índices de obras de engenharia para o setor 

habitacional. 

 

Ora, como visto Lei de Licitações norteia a aplicação do instituto do 

reajuste dos contratos, devendo ele ser empregado para compensar desequilíbrio econômico 

resultante do aumento dos custos de execução, por conta da oscilação dos preços de mercado.  
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Por esse motivo é que a variação de preços provocada por inflação 

ou deflação deve estar prevista no contrato administrativo de prazo de duração igual ou superior a 

um ano, mediante critério de reajuste estabelecido por índices específicos ou setoriais. 

 

No caso em tela, contudo, o que se viu foi a adoção de critério de 

reajuste estabelecido por índice de outro setor, qual seja, da construção civil habitacional. 

 

Por essa razão, está caracterizada a afronta ao art. 40, inc. XI c.c 

art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93 acima transcritos, ante a adoção de índice não setorial. 

 

Não bastasse o vício na adoção do SINAPI pelas razões acima 

expostas, a possibilidade da adoção alternativa de “qualquer outro índice oficial do de preços” 

impinge outra ilegalidade insanável ao ato convocatório. 

 

Para chegar a essa conclusão, é necessário reproduzir o comando do 

inc. XI do art. 40 da Lei nº 8.666/93, com a seguinte redação: 

 

“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;” (destacou-se) 

 

 

A autorização contida no edital para a adoção de “qualquer 

outro índice oficial do de preços” traz uma indeterminação que se choca frontalmente ao comando 

da lei que impõe a “adoção de índices específicos”. 

 

Ora, índice qualquer é totalmente oposto a índice específico. 

 

Esse item configura um excesso de indeterminação no poder 

de se definir um critério de reajuste condizente ao objeto licitado. 
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A demasia de subjetivismo para a fixação de um critério 

decorrente da possibilidade de adoção de “qualquer outro índice oficial do de preços” impregna 

a cláusula 20.2 do edital de subjetivismo desarrazoado e desproporcional, gerador de insegurança 

ao contratado diante da falta de previsibilidade do critério a ser definido posteriormente. 

 

A importância na determinação dos limites da 

discricionariedade administrativa se dá na medida em que possibilita definir a extensão da 

atividade administrativa, bem como o seu controle, de forma essa discricionariedade não constitui 

um cheque em branco dado ao gestor público. 

 

Portanto, está novamente caracterizada a afronta ao art. 40, 

inc. XI c.c art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93 acima transcritos, ante a possibilidade de adoção 

de índice inespecíficos. 

 

Isto posto, conforme vem se expondo, a falta de previsão 

editalícia de reajuste que expressa a variação daquele específico segmento viola a legislação 

vigente sobre o tema configura ilegalidade, pois, “se assim não for, a aplicação de um índice 

desconectado da realidade de mercado acaba por desequilibrar o contrato, gerando, 

possivelmente, enriquecimento sem causa para um dos contratantes”2.   

 

Por fim, apenas à título argumentativo e para reforçar a 

ilegalidade do item 20.2 do edital, faz-se o seguinte exercício.  

 

Ainda que se entenda pela pertinência do índice setorial da 

construção habitacional utilizado pelo SINAPI, a variação da Mão de Obra deveria expressar a 

convenção coletiva de trabalho, ou seja, deveria haver uma composição de índices que refletisse a 

variação efetiva dos custos dos serviços a serem executados. 

 

 
2 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos – casos e polêmicas. 5ª ed. p. 381. 



 
 

Base 5 Soluções e Engenharia 

Rua 28, Nº 2.722 – sl 283 – Rio Claro/SP -  CEP  13.503-013  Tel: (19) 99683-8346 

Nesses termos, segundo a Planilha de Composição de Custos 

da própria Prefeitura (Anexo III, Apêndice A), o custo total de Mão de obra (direta + Indireta) é 

de R$8.944.510,55 e o custo total dos serviços é de R$16.624.245,40.  

 

Ou seja, a mão de obra representa 53,80% do custo total.  

 

Nada obstante, deveria então incidir sobre este percentual de 

53,80% o reajuste oriundo da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria profissional, por 

retratar a variação efetiva desse custo; e sobre o percentual restante (46,20%) que se referem a 

materiais e equipamento, aí sim incidir o índice SINAPI. 

 

O que se comprova dos argumentos acima deduzidos é que o 

item 20.2 do edital nos termos em que está previsto viola frontalmente a exigência legal de previsão 

de critérios de reajuste que retratem a variação efetiva do custo de produção, daí a insurgência da 

impugnante para a sua alteração. 

 

Ante o todo exposto, demonstrada a ilegalidade do item 20.2 

do edital, reafirma-se a necessidade de retificar a definição do critério de reajuste previsto, de 

modo a prever critério que retrate a variação efetiva do custo dos serviços licitados, afastando-se 

subjetivismos e garantindo-se a disputa isonômica que culminará na contratação pela proposta 

mais vantajosa. 

 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

 

Ante tudo o que foi demonstrado a conclusão é pela ilegalidade do 

item 20.2 do edital, por afronta às exigências de previsão de critérios de reajuste que retrate a 

variação efetiva do custo de produção ou a adoção de índices específicos, previstas no art. 40, 

inc. XI c.c art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93. 
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Ex positis, confia o impugnante que será corrigida a ilegalidade ora 

apontada, com a invalidação ou retificação do Edital. 

 

De outra parte, dada a plausibilidade das razões invocadas, e o risco 

de agravamento da ilicitude, pela abertura dos trabalhos, ROGA-SE DIGNE-SE ESSA 

COMISSÃO A SUSPENDER O TRÂMITE DA LICITAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DA 

PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

Dourados, 16 de dezembro de 2.021. 

 

 

 


