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PREGÃO ELETRÔNICO 037/2022 
RESPOSTA AO 1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DOS LICITANTES 

 
 

1. O valor da hora improdutiva informado na planilha de orçamento pode 
ser superado quando da apresentação de propostas? 
 

2. O valor da hora improdutiva constante da planilha de orçamento, 
cotejada com a quantidade de horas improdutivas constantes da 

planilha, é suficiente para remunerar a execução dos serviços e não 
impactar negativamente no custo a ponto de tornar o contrato 
inexequível? 

 
 

Por se tratar de questão técnico-orçamentária, foi solicitada manifestação da unidade 
técnica solicitante, que respondeu através de e-mails enviados no dia 12/12/2022, com o 
seguinte teor: 
 
Inicialmente, foi referido pela empresa, uma possível inexequibilidade do contrato em função 
dos quantitativos apresentados nas Horas Improdutivas e Produtivas dos equipamentos, 
bem como os valores destinados para pagamento das Horas Improdutivas, com a 
justificativa de que os recursos serão insuficientes para a cobertura de despesas fixas e 
seus custos. 
  
Esclareço que os valores dos equipamentos apresentados na planilha de licitação que serão 
pagos com horas improdutivas e improdutivas foram extraídos, em sua maioria, das tabelas 
oficiais SUDECAP, SINAPI e SICRO, inclusive os itens em foram necessárias as 
composições extras, também são referenciadas das tabelas oficiais. 
 
Como não foi questionado o valor de um item específico, exemplifico a origem e composição 
de dois equipamentos, “COMPACTADOR CHP e CHI – COMPACTADOR DE ATERRO DE 
VALAS E PERCUSSAO”, referência 91533 e 91534 da Planilha SINAPI – 05/2022 e “CHP 
e CHI/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 1100KG OU 
EQUIVALENTE” da Planilha SUDECAP – 05/2022, referência 50.13.44 e 50.13.45, para 
esclarecimentos acerca dos preços: 
 
COMPACTADOR CHP e CHI – COMPACTADOR DE ATERRO DE VALAS E 
PERCUSSÃO 
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Referência: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648 

 
CHP e CHI/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 1100KG OU 
EQUIVALENTE 
 

 
Referência: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos 
 
Como visto, todas as composições das horas incluem o preço do equipamento e mão de 
obra, o que diferencia o preço da hora produtiva e improdutiva são a inclusão de materiais 
e insumos utilizados enquanto há produtividade. 
  
Quanto ao questionamento “O valor da hora improdutiva informado na planilha de 
orçamento pode ser superado quando da apresentação de propostas?”, o edital estabelece, 
no item 4, que o valor teto global, composto pelos três lotes, é o valor do orçamento. No 
item 15.5.3, é definido que não serão aceitas propostas cujos preços unitários superem o 
apresentado na planilha de orçamento. Considerando que os preços apresentados no 
orçamento são, em sua maioria, referenciados de tabelas oficiais, e que não foi constatado 
preço inferior ao praticado, prevalece o estabelecido no edital em não aceitar propostas com 
preços que excedem o orçamento da licitação. 
  
Em relação ao questionamento “O valor da hora improdutiva constante da planilha de 
orçamento, cotejada com a quantidade de horas improdutivas constantes da planilha, é 
suficiente para remunerar a execução dos serviços e não impactar negativamente no custo 
a ponto de tornar o contrato inexequível?”, esclareço que o valor da hora improdutiva é 
coerente com a execução dos serviços. Insta salientar que os preços são atualizados no 
aniversário do contrato, considerando seu I0, de forma a mantê-los atualizados no decorrer 
do contrato. 
 
Sobre os quantitativos elaborados nas planilhas, tanto hora produtiva, quanto hora 
improdutiva, foram levantados perante o histórico de utilização em contratos passados, 
conforme o item 3.8.  No tocante aos quantitativos e prazos de execução, os mesmos foram 
dimensionados de acordo com série histórica de demandas do órgão e consumo de 
contratos prévios. Além disso, a forma de execução prevista é a empreitada por preço 
unitário, o que possibilita o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, do 
termo de Referência. 
 
Resposta aos questionamentos: 
Conforme exposto, a unidade técnica ratificou os levantamentos realizados na fase interna 
do certame, concluindo pela compatibilidade dos preços e razoabilidade das exigências já 

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos
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externadas no Termo de Referência. 
 
Desta forma, esclarece-se que:  
 
1) o valor da hora improdutiva não poderá ser superado quando da apresentação das 

propostas, por força da exigência contida no item 15.5.3 do edital, tendo a exequibilidade 
do valor sido ratificada pela unidade técnica; 

2) Os preços e quantidades são suficientes para garantir a exequibilidade dos serviços; 
 
 

 Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022. 
 

 
 

Guilherme Botelho Silva 
Pregoeiro - Portaria SMOBI 197/2022 

 

 

 

 


