








 

 

São Paulo, 27 de agosto de 2021 
 

Ao 

CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
Rua XV de Novembro, nº 686 – Centro – CEP 11930-000 

 

 

PROCESSO Nº 067/2021 
EDITAL Nº 033/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2021 
 

 

REF.: ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DOCUMENTOS. 
 
 

  A empresa CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.507.235/0001-87, com sede na Avenida 
Vila Ema, 807 neste ato representada por seu representante legal GILBERTO TOPAL, 
CPF nº 282.378.378-43, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 
41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de 
APRESENTAR PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS com RETIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTOS do Edital em referência, conforme segue: 

 

I – TEMPESTIVIDADE. 

            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 
protocolo do pedido é de 3 (três) dias contados anteriormente à data fixada para 
recebimento das propostas e habilitação. 

 

II – FATOS. 

 A subscrevente tem interesse em participar da licitação para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE 
SOBRE O RIO PARIQUERA-AÇU, VIADUTO SOBRE A SP-222, ACESSOS NA SP-
226 E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PEDRO BONNE, DR. FERNANDO COSTA, 
SETE DE SETEMBRO E SP-226. 

 

 Ao verificar as condições para participação na licitação em epígrafe, constatou 
que o edital prevê no item 22. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO 
FINANCEIRA: 
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Reprodução do item 22 - Edital nº 033/2021. (realce nosso). 

  

 Ocorre que conforme estabelece o art. 40, inc. XI, da Lei nº 8.666/93, o critério 
de reajuste eleito deverá observar o necessário intervalo anual “[...] desde a data 
prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta 
se referir [...]”. 

 

“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;”   

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (grifos nossos) 

 

 A expressão "do orçamento a que essa proposta se referir", consiste na 
proposta apresentada pela licitante, que, em última análise, é construída com base no 
orçamento estimado, elaborado pela Administração Pública. 

 

 

  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


 

 

  

 De acordo com o ato convocatório, o interstício temporal de 1 ano deverá ser 
contado da data base “a partir da assinatura do presente contrato”, em que pese o 
orçamento estimativo, elaborado pela própria Administração Pública, que serve de 
base para a elaboração das propostas, ter sido elaborado em julho de 2020. 

 

 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e o Acórdão nº 19/2017 - 
Plenário é emblemática, e decorre do julgamento de representação movida por 
empresa interessada em licitação, cujo objeto era a execução de reforma, com 
fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos 
necessários à perfeita execução da obra. 

 

 Na ocasião, o Tribunal de Contas da União reconheceu que a fixação do 
reajuste a partir da data de apresentação das propostas, poderia gerar problemas 
durante a execução do contrato, uma vez que, os preços propostos pela contratada 
poderiam ficar defasados em relação ao avanço dos seus custos. 

 

 Para solucionar a questão, o Tribunal de Contas da União expediu a seguinte 
recomendação: 

 

 

  Reprodução item 9.5.1 – Acórdão 19/2017 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2246198%22 

  

 Conforme observado, o Tribunal de Contas da União orienta que em contratos 
de obras públicas, o mais recomendável é que o prazo de 1 (um) ano para realização 
de reajustes contratuais seja contado a partir da data de elaboração do orçamento 
estimado pela Administração Pública. 

 

 

 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2246198%22


 

 

 

 Esse posicionamento é especialmente pertinente para o contexto do mercado 
no atual momento. 

 O orçamento elaborado pela Administração, com base nos elementos de 
Composições de Mercado e Boletins SINAPI e SICRO, na data-base de julho de 2020, 
sofreu brutal variação imposta pela pandemia da COVID-19. Crise que sabidamente 
elevou os custos e que poderá inviabilizar a execução do contrato. 

 

 

Data-Base do orçamento elaborado pela Administração - Julho/2020, Edital 033/2021. 

 

 Há poucas dúvidas de que o cenário de efetivação do reajuste de preços a 
partir da data-base de elaboração do orçamento pela Administração, ajudará a 
minimizar os efeitos financeiros da crise e garantirá que o contrato seja honrado pelo 
licitante vencedor. 

 Portanto, é legítimo e salutar que o prazo para a realização de reajuste 
contratual seja contado do momento da elaboração do orçamento estimativo pela 
Administração Pública. 

 O presente edital foi estruturado durante o período de crise sanitária que ainda 
persiste, no qual a variação de custos tem se mostrado acentuada e altamente 
imprevisível. Dessa forma protestamos para que seja  adotada  expressamente essa 
solução, em alinhamento ao Acórdão nº 19/2017 – Plenário,  de modo a evitar o 
impedimento da execução e promovendo segurança jurídica ao futuro contrato. 

 

III – DIREITO. 

            Conforme mencionado, consta do edital que o reajuste deve obedecer o 
interstício temporal de 1 ano, contato a partir da assinatura do presente contrato. 

            Todavia, o estabelecido pela lei art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993, prevê a 
adoção do reajuste contato a partir  do orçamento a que essa proposta se referir, 
ou seja, a data base de julho de 2020, a mesma utilizada para elaboração do 
orçamento pela Administração (Composições de Mercado, SICRO e SINAPI, todos 
referentes a julho de 2020). 

Julho 2020 



 

 

 

IV – PEDIDO. 

 

 Diante do exposto, requer-se que seja o presente edital RETIFICADO, com 
efeito de constar no Edital em seu item 22 que: A data-base para o reajustamento 
será tomada a partir da data de elaboração do orçamento de referência, 
apresentado pela administração. 

 

Nestes Termos 

 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 27 de agosto de 2021 

 

 

 
_____________________________ 
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA. 

GILBERTO TOPAL 
Diretor 

 


