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PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022 
RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DOS LICITANTES 

 
 

1. No subitem 7 do Termo de Referência, temos a Lista de Equipamentos 
mínimos. Considerando a licitação ser para 3 (três) lotes, entendemos 
que a quantidade mínima descrita é por lote. Nosso entendimento está 

correto? 
 
 

 
Buscando-se maior segurança na seleção do contratado e buscando resguardar 
contratação que melhor atenda às necessidades administrativas, foi solicitada manifestação 
pela unidade técnica, que respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: O item 
7 - Lista de Equipamentos Mínimos representa a quantidade mínima de equipamentos por 
lote. 
 
 
Resposta ao questionamento: 
Considerando a resposta taxativa da unidade técnica, o entendimento exarado pelo licitante 
está correto. 
 
 

2. Percebemos que as quantidades previstas de horas por equipamento, 
não serem suficientes para manterem a relação de equipamentos 

mínimos descritas no subitem 7 do termo de referência, durante toda a 
vigência do contrato. Questionamos como serão medidos, quando o 

saldo dos mesmos for zerado? 
 

Por se tratar de item de fiscalização, sem previsão expressa no TR ou na Solicitação de 
Contratação que possa nortear a resposta deste pregoeiro, foi solicitada manifestação do 
departamento técnico, que respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: A 
relação de equipamentos mínimos é necessária para atendimentos às 3 Regionais de cada 
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lote, caso ocorra a falta de quantitativo suficientes para atendimento, a fiscalização poderá 
autorizar a dispensa do equipamento, conforme o item 7.3 do Termo de Referência. 

 
Resposta ao questionamento: 
Conforme manifestação da unidade técnica, fica esclarecido que, uma vez verificada a falta 
de quantitativo suficiente para atendimento, a fiscalização poderá autorizar a dispensa do 
equipamento, conforme o item 7.3 do Termo de Referência. 

 
3. Entendemos que os equipamentos betoneira, bombas, compactador 

vibratório, desempenadeira, régua vibratória, serra mármores, 
furadeira, inversor de solda, esmerilhadeira, martelo demolidor, grupo 
soldagem, vibrador de imersão, grupo gerador, cortadora de piso serão 

fornecidos sem operador e/ou mão de obra. Nosso entendimento está 
correto? 

 
Resposta ao questionamento: 
A leitura estrutural do item 4 do Termo de Referência permite inferir que o fornecimento com 
operador e/ou mão de obra somente poderá ser exigido quando expressamente previsto na 
descrição da composição do item. A unidade técnica recomenda ainda que a leitura seja 
feita de forma individualizada para cada item, observando a coluna “Referência” da Planilha 
de Orçamento. 

 

4. No caso das ferramentas descritas acima, entendemos que o custo de 
reparo das ferramentas danificadas por mau uso, será de 

responsabilidade da PMBH. Nosso entendimento está correto? 
 

Buscando precaver de eventual discussão acerca da responsabilidade no futuro, foram 
solicitadas manifestações da unidade técnica e do jurídico, que responderam através de e-
mail encaminhado em 12/12/2022, respectivamente:  
 
Desde que seja comprovado o mau uso, demonstrando que o problema foi causado pelo 
operador ou que não poderia decorrer do próprio equipamento, a responsabilidade será do 
MBH. No entanto, os reparos e manutenções advindos do desgaste natural das ferramentas 
ficarão a cargo da contratada.  
 
Estou de acordo com a manifestação da área técnica 

 
Resposta ao questionamento: 
Considerando não ter previsão expressa quanto ao dano causado pelo mau uso, bem como 
manifestações da unidade técnica corroborada pela assessoria jurídica, fica esclarecido que 
que a responsabilidade nos casos de comprovado mau uso será tratada pelas normas gerais 
de responsabilidade civil, interpeladas pelos normativos do direito administrativo aplicados 
a cada caso. Ressalta-se apenas que os problemas decorridos do próprio equipamento e 
os reparos e manutenções advindos do desgaste natural das ferramentas ficarão a cargo 
da contratada. 

 

5. Verificamos que o custo orçado para transporte está muito abaixo do 
valor praticado na região metropolitana de BH. Entendemos ser 
necessário revisar os valores para valor de mercado, que é 

aproximadamente 2x o valor orçado. Nosso entendimento está correto? 
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Por se tratar de questão orçamentária, foi solicitada manifestação do departamento técnico, 
que respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: Esclareço que os valores 
dos itens que fazem parte do grupo 33.00.00 - Transporte da planilha de orçamento 
apresentado na licitação foram extraídos da tabela oficial da SUDECAP, referência 
maio/2022, não cabendo revisão de preço, neste caso. 
 
Resposta ao questionamento: 
Ante a ratificação dos orçamentos realizados pela unidade técnica, esclareço que o 
entendimento exarado pela potencial licitante está INCORRETO. 

 
6. No contrato atual tem se uma demanda de fornecimento de 

equipamentos com operadores para sábados, domingos e feriados. 

Nestas situações, geralmente fica-se a disposição, ou seja, apropriadas 
com CHI (horas improdutivas), provocando grande desequilíbrio pois 

são pagas como horas extras aos respetivos operadores. Entendemos 
que horas executadas aos sábados, domingos e feriados serão medidas 
com os respectivos adicionais das horas extras pagas ao funcionário. 

Nosso entendimento está correto? 
 

O Termo de Referência traz as seguintes disposições:  
 
4.12. Os veículos, máquinas e/ou equipamentos poderão ser solicitados à Contratada em 
horário noturno, finais de semana ou feriados, se assim convier ao melhor andamento dos 
trabalhos ou ao atendimento às demandas, à critério da fiscalização. 
13.9. No caso de serviços extraordinários (noturno, fins de semana e feriados) a jornada de 
trabalho será considerada como o tempo em que o equipamento escalado ficar à disposição 
dos serviços. 
13.11. O horário de almoço do operador não será apontado e nem considerado hora 
improdutiva ou produtiva para fins de medição. 
 
Considerando que as disposições não indicam forma de medição distinta para os referidos 
serviços extraordinários, foi solicitada manifestação do departamento técnico, que 
respondeu através de e-mail encaminhado em 13/12/2022: O objeto da referida licitação é 
o fornecimento (locação) de máquinas, já contemplando o operador no serviço, de modo 
que a responsabilidade e obrigações trabalhistas são de titularidade e ônus da contratada. 
O objeto contratual contempla horas improdutivas e produtivas dos equipamentos, a 
depender da necessidade de uso durante a execução contratual. 
 
 
Resposta ao questionamento: 
Considerando o esclarecimento prestado pela unidade técnica, esclareço que o 
entendimento exarado pela licitante está INCORRETO, estando embutida nas obrigações 
trabalhistas assumidas pela contratada. 

 

7. No subitem 3.2 do Termo de Referência, temos “Trata-se de serviço 
comum de caráter continuado sem fornecimento de mao de obra ...” 

grifo nosso. Questionamos para quais itens não estão previsto mão de 
obra de operação? 

 
O Termo de Referência prevê em seu item 3.2: Trata-se de serviço comum de caráter 
continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser 
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contratado mediante licitação, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 
 
Resposta ao questionamento: 
Extrai-se da leitura do referido item que o serviço licitado se dará sem o regime de dedicação 
exclusiva e não necessariamente sem o fornecimento de mão de obra. De todo modo, 
conforme já exposto na resposta do item 3 do presente questionamento, deve-se realizar a 
consulta individual de cada item, observando a coluna "Referência" da Planilha de 
Orçamento, para identificar quais equipamentos compreendem a mão de obra, visto que as 
composições são variáveis. 

 
8. Entendemos que o critério de medição de hora produtiva descrito no 

subitem 13.8.1 deverá ser realizado por “hora relógio” e não por 

horímetro. Nosso entendimento está correto? 
 

O item 13.8.1 do Termo de referência determina que a HORA PRODUTIVA (HP): será 
levantada pelo número de horas efetivamente trabalhadas, determinadas pelos horímetros 
de cada equipamento, compiladas e apontadas diariamente através do Boletim “Parte 
Diária” rubricada pela Fiscalização e pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços 
da empresa Contratada. 
 
Resposta ao questionamento: 
Conforme expressamente previsto no Termo de Referência, o entendimento apresentado 
no questionamento está INCORRETO, eis que expressamente previsto que a medição será 
determinada pelos horímetros de cada equipamento. 

 
 

9. No contrato atual não é exigido como equipamento mínimo o caminhão 
guindauto. No item 7 do termo de referência tem-se esta exigência. Este 
equipamento passará a ser solicitado pelas GERMAS no novo contrato? 

 
O 3º equipamento listado no item 7 “Lista de equipamentos Mínimos” do Termo de 
Referência: Caminhão Guindauto – guindaste Madal PKB – 6500 AV1A ou equivalente, com 
no máximo 5 (cinco) anos de fabricação ao longo do contrato. 
 
Resposta ao questionamento: 
Considerando a previsão expressa no Termo de Referência, elaborado pela(s) unidade(s) 
solicitante(s), resta evidente a exigência do referido equipamento. Cabe ressaltar que as 
especificações contidas no Termo de Referência refletem levantamentos realizados na fase 
interna pela(s) unidade(s) demandante(s), inexistindo obrigatoriedade de réplica dos moldes 
de contratos anteriores. 

 

10. Considerando ter no contrato dois tipos de capacidade dos caminhões 
pipas (8.000 e 10.000 litros), qual deverá ser considerado para a 
exigência do tem 7 do termo de referência? 

 
Por se tratar de questão orçamentária, foi solicitada manifestação do departamento técnico, 
que respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: Deverá ser considerado o 
caminhão tanque de 10.000 litros, conforme itens 31.01.07 e 31.01.08 - CHP e CHI do 
Caminhão Tanque - 10000L, da planilha de orçamento. 
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Resposta ao questionamento: 
Conforme taxativamente esclarecido pela unidade técnica, deverá ser considerado o 
caminhão tanque de 10.000 litros para os fins de verificação de equipamentos mínimos. 

 

11. No subitem 7 do Termo de Referência, temos a Lista de Equipamentos 
mínimos: 

 
Considerando a nossa vivencia na condução de serviços com contrato 

atual no Lote 1, acima apresentamos a expectativa de faturamento, 
considerando o valor máximo previsto na licitação. A exigência dos 

equipamentos possuírem no máximo 5 (cinco) anos de fabricação, em 
nossa avaliação, não remunera os mesmos a valor de mercado atual. 
Entendemos que os referidos equipamentos podem ter no máximo 10 

(dez) anos de fabricação para que os mesmos apresentem valores de 
mercado. Nosso entendimento está correto? 
 
No item 3 “Justificativa” do Termo de Referência, expressa-se que a vigência contratual foi 
planejada considerando o retorno necessário à empresa contratada. 
 
Por se tratar de questionamento de ordem técnica, questionando a conclusão apresentada 
no Termo de Referência, foi solicitada manifestação do departamento técnico, que 
respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: Para a definição da idade 
máxima dos equipamentos, foi considerado o histórico dos últimos contratos com o mesmo 
objeto dos quais foram identificados que equipamentos com mais de cinco anos de uso, não 
atendem as necessidades mínimas para a execução plena do trabalho, no que tange o 
cumprimento do prazo de execução do serviço. 
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Resposta ao questionamento: 
Considerando a manifestação da unidade técnica, ratificando as exigências levantadas na 
fase interna e exaradas no Termo de Referência, esclareço que o entendimento 
apresentado pela potencial licitante está INCORRETO. 
 

12. No subitem 7 do Termo de Referência, temos a Lista de Equipamentos 
mínimos. No quadro abaixo apresentamos a quantidade média de horas 

mensal para vigência do contrato. Os itens Grupo Gerador, Caminhão 
tanque e Guindauto não são suficientes para manterem a relação de 

equipamentos mínimos descritas no subitem 7 do termo de referência, 
durante toda a vigência do contrato. Questionamos como serão 
medidos, quando o saldo dos mesmos for zerado? 

 
Por se tratar de item de fiscalização, foi solicitada manifestação do departamento técnico, 
que respondeu através de e-mail encaminhado em 12/12/2022: Conforme mencionado no 
questionamento 2, caso ocorra a falta de quantitativo suficiente para atendimento, a 
fiscalização poderá autorizar a dispensa do equipamento, conforme o item 7.3 do Termo de 
Referência.  

 
Resposta ao questionamento: 
Conforme manifestação da unidade técnica, fica esclarecido que, uma vez verificada a falta 
de quantitativo suficiente para atendimento, a fiscalização poderá autorizar a dispensa do 
equipamento, conforme o item 7.3 do Termo de Referência. 
 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022. 
 

 
 

Guilherme Botelho Silva 
Pregoeiro - Portaria SMOBI 197/2022 


