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A alta nos preços
dos insumos
O setor da construção civil vem enfrentando aumentos nos custos de insumos fundamentais durante a pandemia do COVID-19.



Principais Insumos
Segundo Levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 

95% das empresas identificaram alteração nos valores cobrados.
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CIMENTO

A pesquisa realizada com a participação de empresas em 25 estados, 

identificou aumento nos preços dos materiais consultados.



Reequilíbrio do
Material Betuminoso

Semelhante ao cenário atual, no ano de 2018, os 

sucessivos aumentos nos preços do material 

betuminoso ocasionaram no desequilíbrio 

econômico-financeiro em diversos contratos.

Naquela ocasião, o DNIT estabeleceu, em  

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 6 de 07/03/2019,  

procedimentos e critérios para o reequilíbrio 

econômico-financeiro de contratos 

administrativos, determinando os critérios de 

pagamentos dos insumos asfálticos dos serviços 

de pavimentação. 



Legislação

Determina a Lei 8.666/93, em seu art. 65, inciso II, 

alínea “d”, que os contratos poderão ser alterados 

“para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a 

justa remuneração do serviço, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

inicial do contrato”.

Nesse contexto, o aumento 

dos preços de insumos frustra 

as condições inicialmente 

pactuados no contrato.

Conforme ocorrido com o material betuminoso, o reequilíbrio 

econômico-financeiro está resguardado na legislação nacional.



Ainda segundo a Lei 8.666/93, o 

critério de reajuste deve espelhar a 

real variação dos custos produtivos

relacionados ao objeto contratual, o 

que não ocorre quando do aumento 

expressivo em determinados preços de 

insumos.

Legislação



Ações a serem tomadas
O assunto, apesar de recente, deve ser tratado tempestivamente, utilizando-se de 

todos os recursos disponíveis na administração contratual.

Identificação dos insumos com aumento de preços;

Observância das particularidades do contrato, implicando 

variação no impacto econômico do aumento dos insumos de 

acordo com os quantitativos a serem adquiridos durante o período;

Verificação do comportamento dos preços dos insumos, e dos 

demais insumos dele componente, com aumento;



Ações a serem tomadas
O assunto, apesar de recente, deve ser tratado tempestivamente, utilizando-se de 

todos os recursos disponíveis na administração contratual.

Análise crítica entre os índices de reajuste e as variações de 

preços reais de mercado;

Apresentação de estudo detalhado do desequilíbrio econômico-financeiro, 

com documentos de comprovação de modificação significante na relação 

contratual e quantificação dos custos adicionais decorrentes do aumento de 

preço dos insumos para negociação dos preços.

Demonstração do impacto do aumento do preço dos materiais no 

orçamento geral da obra, considerando os diferentes tipos de obras;
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