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RESPOSTA isek IMPUGNAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

IMPUGNANTE: 

N° 252/2021/DL/PMD 

N° 01/2021 

BASE 5 SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ n° 22.455.387/0001-03, 
Rio Claro/S 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto na impugnação à instrumento 

convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio desta, 

apresentar RESPOSTA, o que o faz, nos seguintes termos: 

Considerando a necessidade de prestar serviços de limpeza e conservação das vias públicas do 

Município de Dourados, serviços estes essenciais ao bem estar dos munícipes, principalmente no que 

concerne à saúde pública e ao meio ambiente, pretende, com este certame, a contratação de empresa 

especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação de vias públicas do Município de 

Dourados-MS, envolvendo a varrição manual de ruas pavimentadas, avenidas, calçadas, praças, 

cemitérios municipais e logradouros públicos, a varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, 

limpeza de grelhas, bocas de lobo e caixas coletoras, dentre outros já especificados no Termo de 

Referência e demais documentos que fazem parte dos autos. 

Explicada a necessidade da contratação, passemos ao ponto impugnado pela licitante, na forma por ela 

apresentada: 

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

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. 

No que tange ao reajuste defendido pela impugnante, considerando todo o alegado bem como a forma de 

calculo dos reajuste de contratos anteriores desta municipalidade, no que concerne a contratos de 

prestoçOe de serviços como o que se pretende, temos que se trato de instrumento de recomposi9do do 

equação econômico-financeira do contrato violada por força da inflação. Pode ocorrer com base em um 

índice de medição da variação inflacionária, de caráter geral (INPC, IPCA, entre outros) ou de caráter 

setorial (custo unitário básico  CUB  da construção civil divulgado periodicamente pelo Sinduscon, por 

exemplo); ou, o reajuste pode ocorrer de acordo com a variação efetiva de custos de insumos e de 

mão de obra, geralmente no caso de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva 

de mão de obra, assim definidos pela Instrução Normativa n°05/2017 da Seges/MP: 
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Art.  17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são 

aqueles em que o modelo de execução contratual exija, dentre outros requisitos, 

que: 

1 - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da 

contratante para a prestação dos serviços; 

11 - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de 

uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e 

Ill - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, 

controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 

Desta feita, o índice de reajuste a ser aplicado correspondera à seguinte fórmula, que contempla a 

atualização dos valores de mão de obra com base na Convenção Coletiva de Trabalho, a qual Dourados 

esta adstrita, como supra detalhado e os demais itens por meio de atualização do IGPM: 

P = Po x [(0,40 x IGPM / IGPMo) + (0,60 x SB / Sob)] 

Onde: 

P = prego unitário reajustado 

Po = prego inicial, referente à data de apresentação da proposta. 

IGPM = referente ao mês anterior ao que completar 01 (um) ano da apresentação da proposta de 

prego. 

IGPMo = referente ao mês anterior ao da apresentação da proposta de prego. 

SB = Salário base da Convenção Coletiva de Trabalho vigente*, referente ao mês anterior ao que 

completar 01 (um) ano da apresentação da proposta de prego. 

SBo = Salário base da Convenção Coletiva de Trabalho vigente, referente ao mês anterior ao da 

apresentação da proposta de preço. 

*CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE MS, CNPJ n. 33.089.590/0001-20, 

neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DANIEL DA SILVA AMADO FELICIO; 

E 

SINDICATO TRAB EMPR CONSERVACAO ASSEIO DOURADOS MS, CNPJ n. 00.360.472/0001-55, 

neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CICERO AMARO DA SILVA; 

Ainda. corno o prasanfa prooasso as46 oroado nos valoras da nonvonoao colativa da 2091 a QUM AXMCLICan 

dar-se-6 em 2022, conforme expresso na Constituição Federal, em seu  art.  37, inc. XXI, é assegurada aos 

contratantes a manutenção das condições efetivas das propostas apresentadas no processo licitatório. 

Esse preceito constitucional contempla o principio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos. 
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Que reste claro que não estamos falando do reajuste anual previsto no item 18.2 do Termo de 

Referência que deve ser solicitado formalmente pela Contratada dentro do prazo de até 30(trinta) 

dias do 12*(décimo segundo) mês. 

Considerando que o presente processo diz respeito ao orçamento estimativo dos custos de mão de obra, 

que terá dedicação exclusiva na execução do contrato, e que a base para sua elaboração é a Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

Considerando que, quanto à proposta de preços a ser apresentada pelas licitantes, o Tribunal de Contas 

da União já deliberou que devem indicar expressamente, de forma clara e precisa, o sindicato, o acordo ou 

a sentença normativa que rege a categoria do profissional que executará o serviço, com base na 

classificação brasileira de ocupações (CBO) e que o instrumento convocatório deve conter essa exigência 

(Acórdão n° 1.501/2018). 

Considerando que a repactuação de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão 

de obra, em razão de suas particularidades, deve ocorrer relativamente ao custo da mão de obra de modo 

autônomo e independente. 

Considerando que a Instrução Normativa n° 05/2017 da Seges/MP estabelece:  

Art.  54. [...] 

[...] 

§ 2° A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao 

principio da anualidade do reajuste dos pregos da contratação, podendo ser realizada em momentos 

distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 

tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à 

execução do serviço 

Tem-se que a repactuação referente á mão de obra poderá ser feita com base na variação efetiva do 

custo dela expressada nas convenções ou nos acordos coletivos de trabalho, sendo vedada por 

disposição normativa expressa a repactuação desse custo com base em  indices  gerais ou específicos 

previstos no contrato. 

Assim, diversamente do que ocorre no caso do reajuste em sentido estrito, que ocorre pela aplicação de 

indice de medição da variação inflacionária já previsto no contrato, a repactuação demanda prova 

efetiva da variação dos custos. Essa prova deve ser feita pela Contratada em requerimento 

especificamente destinado à repactuação. 

Sendo assim, sempre que a equação econômico-financeira do contrato for desequilibrada de modo 

significativo, deve haver sua recomposição pelos instrumentos de reajuste ou de revisão contratual, desde 

que devidamente comprovado. 
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Aplicando-se o disposto na IN n° 05/2017,  art.  57, § 2°, a repactuação somente deve ser concedida 

mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:  

(a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

(b) as particularidades do contrato em vigência; 

(c) a nova planilha com variação dos custos apresentada; e 

(d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes. 

Portanto, provada a variação efetiva dos custos da mão de obra, poderá ser concedida a 

repactuação e modificado o valor do contrato, mediante solicitação formal da Contratada. 

AO FINAL confia o impugnante que  sera  corrigida a ilegalidade ora apontada, com a invalidação ou 
retificação do Edital, o que se mostrou atendido, com nova redação a constar na republicação do 
edital ora suspenso, também como requerido pela impugnante.. 

Portanto, restou atendida, na totalidade, a impugnação, conforme novos critérios de reajuste 

estabelecidos por esta secretaria, a ser republicado. 

Dourados, 22 de dezembro de 2021 

ROMUALDO DtNiZ 

Secretário Mynicip  

LGADO  JUNIOR  

de Serviços Urbanos 
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