
 
 

Secretaria de Estado de Administração - SEAD 
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos – SELIC 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 
  
 

Estrada do Aviário, 927 – Aviário - CEP: 69.900-830 Rio Branco/Acre - (68) 3215-4600 
http://www.licitacao.ac.gov.br  e-mail: selic.protocolo@gmail.com  

 

1 

3ª NOTIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023 – CPL – DERACRE 

 

OBJETO: Contratação de empresa para o melhoramento da pavimentação da Rodovia AC-

90 - Trans acreana / Parte I. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 

processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 

Diário Oficial do Estado, nº 13.460; Diário Oficial da União, Seção 3 Nº 18; Jornal OPINIÃO 

todos do dia 25/01/2023 e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br; 2) 

Aviso de Prorrogação de Prazo, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.478; Diário 

Oficial da União, Seção 3 Nº 35; Jornal OPINIÃO todos do dia 17/02/2023 e ainda nos sítios: 

www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br com o fim de cumprir princípios intrínsecos como 

transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 

 

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

[...] O orçamento da Concorrência Nº 002/2023 utiliza data-base desatualizada, 

composições e insumos próprios com valores abaixo do mercado e até mesmo da própria 

data-base do período de elaboração do orçamento, sendo necessário corrigir tal vício, vide 

as razões de direito expostas. 

 

Além da defasagem dos bancos de referências utilizados no orçamento, os itens 5.5 e 5.6 

que compreendem a usinagem e matéria-prima do Concreto Asfáltico Usinado à Quente 

(CAUQ), componente de maior relevância na planilha orçamentária, apresentam valor 

inferior ao SINAPI de dezembro de 2022 e até mesmo ao valor do insumo na data-base de 

referência. A demonstração de valores pode ser vista a seguir: 
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Nota-se que o reflexo financeiro por tonelada de CBUQ equivale a três vezes mais o valor 

da tonelada na planilha orçamentária. Portanto, considerando que o item é o mais relevante 

de toda a planilha, torna-se inviável a execução do objeto da licitação conforme previsto. A 

mesma problemática pode ser observada nos insumos de CM-30 e RR-2C, ambos 

essenciais para a execução do objeto do contrato, onde é possível notar que apesar de ser 

originado de uma cotação do órgão demandante, o preço não está compatível com o 

mercado atual, como é possível ver na tabela comparativa abaixo. 

 

 
Observa-se também que os preços referenciais da tabela SINAPI de janeiro de 2022 e 

SICRO3 de outubro de 2021 não são contemporâneos ao período de execução da obra, de 

modo que, finda por se mostrar excessivamente defasado após todo o trâmite licitatório e 

até que se possa assinar contrato, a execução dos serviços se iniciará por valor 

extremamente defasado em mais de um ano, o que ameaçará o cumprimento do pacto, 

visto que, a empresa que venha a ser contratada não terá condições financeiras para arcar 

com os custos não previstos no orçamento da obra. 

 

Para o Tribunal de Contas da União – TCU, a problemática com a ocorrência de grande 

lapso temporal entre a data-base do orçamento e a realização da licitação/obra, é 

exemplificada através das fls. 19 e transcrito abaixo. 

 

2.11.2 Temporalidade: Os valores orçados tornam-se 

defasados ao longo do tempo. Tal fato ocorre tanto em função 

da perda do poder aquisitivo da moeda (inflação), quanto em 

função de flutuações de preços dos insumos, alterações 

tributárias, evolução dos métodos construtivos, bem como 

diferentes cenários financeiros e gerenciais, que limitam no 

tempo a validade e a precisão de um orçamento. 

Em regra, quanto mais tempo transcorrer após a elaboração do 

orçamento, menor será a sua precisão na estimativa do custo 

efetivo da obra. Assim, o orçamento tem sua validade 

associada a uma determinada data-base. O decurso do tempo 

pode exigir a incorporação de novos parâmetros e a 

necessidade de realizar ajustes financeiros. 
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Ou seja, a adequação do orçamento para data-base posterior 

não é somente função da correção monetária. As flutuações 

dos preços dos insumos não devem ser desprezadas, assim 

como as modificações e a obsolescência de equipamentos, 

que podem alterar suas produtividades e respectivos custos de 

propriedade. Assim, as correções de preços por índices em 

períodos demasiadamente longos nem sempre reproduzem as 

exatas condições da obra na época que será efetivamente 

realizada. 

 

Como bem exposto acima, “as flutuações dos preços dos insumos não devem ser 

desprezadas”, entretanto, tal orientação, não foi observada no Edital da Concorrência Nº 

002/2023, visto que, além da notória defasagem do orçamento, há o fato público e notório 

de que desde o início da pandemia ocasionada pela COVID-19 em 2020, houve expressivo 

aumento do custo dos insumos de toda a cadeira produtiva da construção civil, afetando o 

equilíbrio econômico-financeiro de diversos pactos, públicos e privados, de modo que não é 

razoável que a Administração Pública promova uma contratação desequilibrada, desde o 

seu nascedouro. De acordo com o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os preços da 

proposta vencedora deverão estar de acordo com aqueles praticados pelo mercado. Desse 

modo, antes da realização de qualquer procedimento licitatório cabe ao gestor público 

realizar pesquisa de mercado com a finalidade de elaborar orçamento, o qual será utilizado 

para orçamentária da despesa. 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 

reconhecendo a necessidade em atualizar o valor do insumo de CBUQ, bem como a 

atualização do mês de referência do SINAPI e SICRO utilizado na planilha de preços a ser 

licitada, permitindo a exequibilidade do objeto licitado. 

 

2. RESPOSTA DO ÓRGÃO (DERACRE): 

O orçamento não passará por atualização. O orçamento utilizado no presente caso foi 

aprovado pelo Órgão Concedente/mandatário da União, eis que oriundo de Convênio N° 

923691/2021, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 7.937/2021, in verbis:  

 

Art. 20. As obras e serviços de engenharia custeados com 

recursos do Orçamento Geral da União – OGU, terão como 

datas-bases dos orçamentos aquelas aprovadas pelos órgãos 

concedentes, no caso de convênios ou pela instituição 

mandatária da União, no caso de contratos de repasse.  

 

Destaca-se, portanto, que o projeto foi aprovado por meio da CE GIGOV/RB 2308/2022 eis 

que oriundo do convênio 923691/2021, na data de 27/10/2022, nestas condições.  

 

Desse modo, a data-base aprovada no orçamento, qual seja, SINAPI: 01/2022 e SICRO: 

10/2021, é a aprovada pelo órgão Convenente/Mandatário da União, in casu, Ministério do 

Desenvolvimento Regional - MDR, razão pela qual, neste momento, deverá permanecer 

inalterada. 
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Caso o Edital seja omisso em relação a reajuste contratual, desde que haja interesse do 

contratante com as devidas justificativas, o contrato poderá ser alterado por força do art. 40, 

inciso XI, art. 55, inciso III e Art. 65 da lei 8666/93. 

 

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; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 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; Art. 

65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: II - por 

acordo das partes: § 8o A variação do valor contratual para 

fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem 

como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 

até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração 

do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

 

Porém nada impede que futuras situações de reequilíbrios para os insumos sejam 

analisadas e aprovadas pela fiscalização do contrato, desde que comprovada a situação de 

desequilíbrio no momento da execução do serviço, a fim de que não ocorra prejuízos à 

contratada. 

RESPONDIDO PELO ÓRGÃO (DERACRE) 

Júlio Bezerra Martins Junior – CREA-11679 D/PA - Chefe de Departamento  

 

 

3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

O item 6.7 do Edital estabelece a permissibilidade para subcontratação e cessão a 

empresas terceiras, porém, não relaciona como poderá suceder tal procedimento, bem 

como os critérios de análise e permissibilidade para contratação de terceiros estranhos ao 

processo. 

Vejamos: 
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6.7. Subcontratação e Cessão: 

6.7.1. Será permitida a subcontratação conforme disposto no 

Termo de Referência – Anexo VI deste Edital. 

 

Com efeito, em razão da omissão do texto editalício, solicitamos a disponibilização do Anexo 

VI do Edital que, de acordo com as informações constantes no próprio instrumento 

convocatório prelecionam a respeito da subcontratação e cessão de empresas. 

 

4. RESPOSTA DA COMISSÃO – CPL (SELIC): 

A Comissão Permanente de Licitação, esclarece que, conforme estabelece o subitem 6.7.1 

e ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/TERMO DE 

REFERÊNCIA do edital, os documentos solicitados estão disponíveis desde o primeiro dia 

da retirada do edital, ou seja, desde o dia 25/01/2023, no site oficial de licitação 

www.licitacao.ac.gov.br. 

Portanto, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, considerando que os argumentos 

impugnados da licitante não assisti razão, nega provimento a impugnação. 

 

5. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após a resposta aos pedidos de 

esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que as respostas não alteram a 

formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada 

para o dia 23/03/2023 às 8 horas. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 16 de março de 2023. 

 

 

 

Richard Brandão Mendes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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