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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
MODO DE DISPUTA: ABERTO  

 
 
OBJETO: Prestação de serviço de fiscalização de área, profissionais vigias/porteiros (CBO 
517420), para atuarem em imóveis da Codemig, localizadas em Belo Horizonte. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 01/2021 – FLUIG: 101751.  

 

ESCLARECIMENTO 02, 03, 04 
 

Esclarecimento 02 - Pedido recebido no portal de compras dia 15/07/2021 às 17:45 
Esclarecimento 03 - Pedido recebido no portal de compras dia 16/07/2021 às 11:36 
Esclarecimento 04 - Pedido recebido no portal de compras dia 16/07/2021 às 11:36 
 
PERGUNTAS:  
 
Esclarecimento 02 
 
Prezados, boa tarde! 
 
1 - Qual empresa atualmente presta esse serviço? 
2 - Quantos funcionários prestam serviços no contrato atual? 
 
 
Esclarecimento 03 
 
Prezado Sr. Pregoeiro, 
 
Em conformidade com o item 4 do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021 da CODEMIG, 
solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
a. Em relação ao detalhamento do objeto (item 4 do Anexo I – Termo de Referência), 
solicitamos esclarecer se é de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de 
motocicleta para a realização da prestação de serviços; 
 
b. Caso a resposta acima seja SIM, solicitamos esclarecer se a empresa CONTRATADA 
terá oportunidade prévia de verificar as reais condições de uso da motocicleta, a poder, até 
mesmo, solicitar a substituição caso haja alguma manutenção não realizada no veículo; 
 
c. Caso a resposta seja de responsabilidade da contratada, a contratante ira exigir um 
modelo/ cilindradas especifico do veículo motorizado? 
 
d. A disponibilização de banheiros químicos é de responsabilidade da contratada, bem 
como fornecimento de água potável? 
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Esclarecimento 04 
 
 
e. Será exigido pelo órgão licitante, aparelho de comunicação (radio) para interação 
entre os postos de trabalho? 
 
f. Ainda em relação ao detalhamento do objeto, solicitamos esclarecer se há alguma 
via vicinal, caminho ou estrada interna, fora do trânsito normal ou das vias públicas normais 
onde os vigias motorizados irão se deslocar; 
 
g. Ainda sobre este deslocamento, solicitamos esclarecer se ele se dará em via pública; 
 
h. Solicitamos o esclarecimento em relação à aplicabilidade das normas coletivas de 
trabalho, em consonância com o subitem 22, do item 16 (Obrigações da Contratada) do 
Anexo I (Termo de Referência) do Edital, uma vez que, smj, devem ser consideradas as 
normas coletivas firmadas pela entidade sindical específica do objeto do certame, a 
considerar a atividade contratada pela tomadora dos serviços e exercida pelo trabalhador. 
Do contrário, os empregados contratados pelas empresas prestadoras de serviços 
terceirizados não contariam com a rede de proteção estabelecida pelas entidades sindicais 
específicas que, ao pactuarem as condições de trabalho mínimas, levam em consideração 
as peculiaridades dessas atividades. 
 
i. Solicitamos o esclarecimento em relação aos benefícios do regime de tributação pelo 
Simples Nacional às ME e às EPP, descritos no item 6.7 do Edital, uma vez que os serviços 
de portaria, quando prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes 
pelo Simples Nacional, em conformidade com o disposto no inciso XII, artigo 17; inciso VI, 
§ 5.º-C e § 5.º-H, todos da Lei Complementar n.º 123, de 2006; c/c com o inciso XIX, artigo 
118 da Instrução Normativa da RFB n.º 971, de 2009. 
 
 
RESPOSTAS:  
 
 
Esclarecimento 02 
 
1 - Qual empresa atualmente presta esse serviço? 
 
Resposta 1 - Triunfo Serviços LTDA 
 
2 - Quantos funcionários prestam serviços no contrato atual? 
 
Resposta 2 - 08 Funcionários 
 
Esclarecimento 03 
 
3 - Em relação ao detalhamento do objeto (item 4 do Anexo I – Termo de Referência), 
solicitamos esclarecer se é de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de 
motocicleta para a realização da prestação de serviços; 
 
Resposta 3 - Não. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de motocicleta. 
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4 -  Caso a resposta acima seja SIM, solicitamos esclarecer se a empresa CONTRATADA 
terá oportunidade prévia de verificar as reais condições de uso da motocicleta, a poder, até 
mesmo, solicitar a substituição caso haja alguma manutenção não realizada no veículo; 
 
Resposta 4 - Vide resposta anterior. 
 
5 - Caso a resposta seja de responsabilidade da contratada, a contratante ira exigir um 
modelo/ cilindradas especifico do veículo motorizado? 
 
Resposta 5 - Não há exigência de modelo, todavia, ela deve permitir um bom deslocamento 
em vias pavimentadas e não pavimentadas, estar documentada e ter o número de 
cilindradas maior ou igual a 150. 
 
6 - A disponibilização de banheiros químicos é de responsabilidade da contratada, bem 
como fornecimento de água potável? 
 
Resposta 6 - Sim. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de água potável e 
a disponibilização de banheiros químicos. 
 
7 - Será exigido pelo órgão licitante, aparelho de comunicação (radio) para interação entre 
os postos de trabalho? 
 
Resposta 7 - Será exigido a comunicação da contratada com a contrate de qualquer ação 
antrópica próxima ou dentro dos imóveis, mas não há exigência de rádio comunicador entre 
os postos de trabalho 
 
8 - Ainda em relação ao detalhamento do objeto, solicitamos esclarecer se há alguma via 
vicinal, caminho ou estrada interna, fora do trânsito normal ou das vias públicas normais 
onde os vigias motorizados irão se deslocar; 
 
Resposta 8 - Sim, há acesso interno fora das vias públicas onde os fiscais motorizados 
poderão se deslocar. 
 
9 - Ainda sobre este deslocamento, solicitamos esclarecer se ele se dará em via pública; 
 
Resposta 9 - Sim, em parte o deslocamento do fiscal se dará em via pública. 
 
10 - Solicitamos o esclarecimento em relação à aplicabilidade das normas coletivas de 
trabalho, em consonância com o subitem 22, do item 16 (Obrigações da Contratada) do 
Anexo I (Termo de Referência) do Edital, uma vez que, smj, devem ser consideradas as 
normas coletivas firmadas pela entidade sindical específica do objeto do certame, a 
considerar a atividade contratada pela tomadora dos serviços e exercida pelo trabalhador. 
Do contrário, os empregados contratados pelas empresas prestadoras de serviços 
terceirizados não contariam com a rede de proteção estabelecida pelas entidades sindicais 
específicas que, ao pactuarem as condições de trabalho mínimas, levam em consideração 
as peculiaridades dessas atividades. 
 
Resposta 10 - Conforme edital a contratada deve cumprir as obrigações contidas em 
Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Sentença de 
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Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias vinculadas e demais obrigações dispostas na 
CLT em relação aos empregados relacionados ao Contrato. 
 
11 - Solicitamos o esclarecimento em relação aos benefícios do regime de tributação pelo 
Simples Nacional às ME e às EPP, descritos no item 6.7 do Edital, uma vez que os serviços 
de portaria, quando prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes 
pelo Simples Nacional, em conformidade com o disposto no inciso XII, artigo 17; inciso VI, 
§ 5.º-C e § 5.º-H, todos da Lei Complementar n.º 123, de 2006; c/c com o inciso XIX, artigo 
118 da Instrução Normativa da RFB n.º 971, de 2009. 
 
Resposta 11 - Conforme edital não há restrições à participação de ME/EPP. 
 
 
 
Belo Horizonte, 17 de julho de 2021 
 
 
 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 
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