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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 

CODEMIIG. 

 

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. 

 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

RECORRENTE: 1. TRIUNFO SERVIÇOS LTDA; 

                                               

RECORRIDOS: 1. TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI   
 

No processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021, que objetiva a contratação 
de empresa especializada na Prestação de serviço de fiscalização de área, profissionais 
vigias/porteiros (CBO 517420), para atuarem em imóveis da Codemig, localizadas em 
Belo Horizonte, com sessão pública iniciada em 22/07/2021, a empresa TRIUNFO 
SERVIÇOS LTDA manifestou, em sessão pública, intenção de recorrer contra o 
resultado do certame, que habilitou a TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI. 
 

DO RELATÓRIO 

 

A abertura da sessão pública da licitação ocorreu no dia 22 de julho de 2021, às 09:01:01 

horas. 

 

Sete empresas inseriram propostas para participar do certame, conforme se depreende 

da Ata de Pregão constante do processo licitatório. Lançadas e apuradas as propostas, 

a classificação das licitantes, depois de finalizada a sessão de lances, se deu da 

seguinte forma: 

 

1) 29.650.804/0001-18 - TEC LIMP ADMINISTRACAO ESERVICOS LTDA – Micro – 

R$ 88.000,00; 

2) 21.310.343/0001-22 - CAMPOS & PIMENTELSEGURANCA LTDA – Micro – R$ 

408.000,00; 

3) 07.051.882/0001-63 - TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI – 

Micro: R$ 408.990,00; 

4) 13.386.914/0001-84 - TRIUNFO SERVICOS LTDA – Outro – R$ 472.090,00. 

5) 33.284.314/0001-12 - BMX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA 

– Pequena – R$ 481.205,52 
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6) 05.457.677/0004-10 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI – Outro – 

R$ 743.832,72 

7) 34.022.811/0001-05- WILSON APARECIDO DA CRUZ EIRELI – Micro – R$ 

1.160.000,00 

 

 

Encerrou-se a fase de lances às 10:49:28. Foi convocado a negociar a primeira colocada 

TEC LIMP ADMINISTRACAO ESERVICOS LTDA, às 10:50:05 horas, porem a mesma 

teve sua PROPOSTA DE VALOR PARA O LOTE 01 REJEITADA, por não atender ao 

item 9.8.4 e 9.8.7 do edital, às 11:03:17. 

 

Foi convocado a negociar, às 11:06:45, a segunda colocada CAMPOS & 

PIMENTELSEGURANCA LTDA, restando infrutífera. 

 

Após, às 11:09:57 o senhor pregoeiro informou no chat ao F000113 (CAMPOS & 

PIMENTELSEGURANCA LTDA). “para darmos sequência para a fase de habilitação, 

solicito que encaminhe a proposta atualizada para o LOTE 01 conforme ANEXO III, 

somente com as informações respectivas ao LOTE 01. Pedimos que adicione a planilha 

de custos detalhada (conforme escopo do serviço no TR) para verificação da 

exequibilidade do valor proposto. O senhor tem 02 (duas) horas conforme edital, para 

envio da proposta atualizada sob pena de desclassificação. Tenha atenção, pois o portal 

de compras não permite ajustes ou re-invio do documento. Esse documento deverá se 

encaminhada no link disponibilizado abaixo, após sua confirmação de compreensão 

desta mensagem. Contudo, solicito prioridade para sermos céleres a sessão e demais 

lotes. Às 12:59:31 o fornecedor CAMPOS & PIMENTELSEGURANCA LTDA enviou os 

arquivos da proposta atualizada. 

 

Às 14:39:39 proposta do fornecedor 21.310.343/0001-22 - CAMPOS & PIMENTEL 

SEGURANCA LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 408.000,00. 

 
Às 14:40:31 o senhor pregoeiro informou no chat ... “Senhores Fornecedores, daremos 
início a fase de habilitação do fornecedor F000113. Solicito aguardarem.” 
 
Às 14:47:40 – o pregoeiro informou – “Senhor Fornecedor F000113, verificamos que o 
senhor não encaminhou os documentos conforme edital item 8.8.1 (documentos de 
habilitação) no ato de cadastro da proposta inicial. Consequentemente, descumpre o 
edital nos itens: 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14. Logo, torna-se inabilitado.” 
 
Às 15:42:32 - O senhor pregoeiro disponibiliza o link ao Fornecedor F000113 para envio 
de informação complementar. 
 
Às 15:44:46 - O fornecedor F000113 enviou o novo arquivo de diligência. 
 
Às 16:15:23 - O senhor pregoeiro informou “Senhor Fornecedor F000113, diante da 
documentação apresentada, não foi possível evidenciar o cumprimento do item 10.12 
do edital. Especificamente: conforme exigido pelo item 10.12 do edital - Qualificação 
Técnica, não foi possível apurar no atestado encaminhado as informações pertinentes 
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à "indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação", compatíveis com o objeto licitado 
e execução dos serviços descritos no item 4 do termo de referência. Os documentos 
apresentados posteriormente pelo licitante em sede de diligência, a saber, nota fiscal de 
serviço e terceiro aditivo do contrato de serviço, não produziram informações 
complementares ao atestado que pudessem atender e evidenciar à exigência do item 
10.12., exceto pelo número de profissionais disponibilizados na contratação.” 
 
Às 16:15:43 - O fornecedor F000113, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para 
esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: 
"Senhor Fornecedor F000113, diante da documentação apresentada, não foi possível 
evidenciar o cumprimento do item 10.12 do edital. Especificamente: conforme exigido 
pelo item 10.12 do edital - Qualificação Técnica, não foi possível apurar no atestado 
encaminhado as informações pertinentes à "indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação", compatíveis com o objeto licitado e execução do serviços descritos 
no item 4 do termo de referência. Os documentos apresentados posteriormente pelo 
licitante em sede de diligência, a saber, nota fiscal de serviço e terceiro aditivo do 
contrato de serviço, não produziram informações complementares ao atestado que 
pudessem atender e evidenciar à exigência do item 10.12., exceto pelo número de 
profissionais disponibilizados na contratação." 
 
Às 16:16:49 – o pregoeiro informou – “Fornecedor F000198, o senhor ofertou a segunda 
melhor oferta na fase de lance, daremos início a fase de negociação.” 
 
Às 16:24:00 – o pregoeiro perguntou – Senhor Fornecedor F000198, como segundo 
qualificado na melhor oferta, é possível realizar o lote único pelo valor do licitante 
F000113, R$ 408.000,00?” 
 
Às 16:24:12 o fornecedor - “Estamos no limite do nosso valor, S. Pregoeiro.” 
 
Às 16:27:25 – o pregoeiro informou – “Senhor Fornecedor F000198, para darmos 
sequência para a fase de habilitação, solicito que encaminhe a proposta atualizada para 
o LOTE 01 conforme ANEXO III, somente com as informações respectivas ao LOTE 01. 
Pedimos que adicione a planilha de custos detalhada (conforme escopo do serviço no 
TR) para verificação da exequibilidade do valor proposto. O senhor tem 02 (duas) horas 
conforme edital, para envio da proposta atualizada sob pena de desclassificação. Tenha 
atenção, pois o portal de compras não permite ajustes ou reenvio do documento. Esse 
documento deverá ser encaminhado no link disponibilizado abaixo, após sua 
confirmação de compreensão desta mensagem. Contudo, solicito prioridade para 
sermos céleres a sessão e demais lotes.” 
 
Às 17:41:52 o fornecedor F000198 enviou o novo arquivo de proposta. 
 
Às 17:45:04 o fornecedor F000198 enviou o novo arquivo de proposta. 
 
Às 17:47:14 esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão por 
causa do horário do expediente, e retornaremos amanhã 23/07/2021 às 09:00. Uma boa 
tarde a todos ". O lote deve ser reativado dia 23/07/2021 às 09:00 h. 
 
No dia 23/07/2021, às 09:00:31, esse lote foi reativado. 
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Às 10:35:17 a proposta do fornecedor 07.051.882/0001-63 - TOTAL PRIME 
TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI para esse lote foi aceita. O valor final da 
proposta foi 408.990,00. 
 
Às 10:35:49 – o pregoeiro informou – “Senhores Fornecedores, daremos início a fase 
de habilitação do fornecedor F000198.” 
 
Às 10:59:29 - O senhor pregoeiro disponibiliza o link para envio de informação 
complementar. 
 
Às 13:52:42 o fornecedor F000198 enviou o novo arquivo de diligência. 
 
Às 14:49:06 - O senhor pregoeiro disponibiliza o link para envio de informação 
complementar. 
 
Às 15:01:53 o fornecedor F000198 enviou o novo arquivo de diligência. 
 
Às 16:03:19 - O senhor pregoeiro disponibiliza o link para envio de informação 
complementar. 
 
Às 16:04:43 o fornecedor F000198 enviou o novo arquivo de diligência. 
 
Às 16:28:17 o fornecedor 07.051.882/0001-63 - TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E 
SERVICOS - EIRELI, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. 
 
Às 16:28:26 o lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de 
recurso. 
 
Às 16:38:28 o cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 
23/07/2021, às 16:38. O fornecedor "13.386.914/0001-84 - TRIUNFO SERVICOS 
LTDA" manifestou intenção de interpor recurso para o lote. 
 
Às 16:46:01 foi aceita a intenção de recurso do fornecedor: TRIUNFO SERVICOS 
LTDA. 
 
 
DA SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO 
 
A TRIUNFO SERVICOS LTDA alegou, em síntese: 
 

A. Que, a proposta da RECORRIDA apresenta ausência de cotação do adicional 
de periculosidade; O edital de licitações em epígrafe, no item 11, é de uma 
clarividência solar de que os vigias deverão se deslocar, nas motocicletas, em 
vias públicas, inclusive pela BR-040, e que deixou de cotar em sua proposta o 
adicional de periculosidade devido aos empregados conforme a Portaria 1565/14 
do Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o anexo V, da NR 16, prevê que 
as atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no 
deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 
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B. Requer, o conhecimento do presente Recurso Administrativo e, no mérito, pelo 
seu provimento, para que, em consequência, a empresa recorrida, TOTAL 
PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, seja desclassificada. 

 
 
DA SÍNTESE DA CONTRARRAZÃO DE RECURSO APRESENTADA 
 
A TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI afirmou, em resumo: 
 

A. Que, não se pode mais acolher os efeitos da Portaria MTE nº 1.565/2014 porque 
com o advento da Lei n.º 12.740/2012, a Consolidação das Leis do Trabalho 
passou a considerar perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que, por sua natureza ou 
método de trabalho, impliquem risco acentuado. 

B. Requer, o conhecimento destas contrarrazões para, ao final, ser julgado 
IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa TRIUNFO SERVIÇOS 
LTDA e seja declarada vencedora do certame a empresa TOTAL PRIME 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. 

 
 
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS  
 
Por se tratar da modalidade Pregão, incumbe ao AGENTE DE LICITAÇÕES o dever de 
verificar o preenchimento dos requisitos legais como condição para concessão do direito 
de recorrer. Portanto, o juízo de admissibilidade do recurso é de inteira competência da 
Pregoeira, vez que é legalmente prevista no ordenamento jurídico, conforme 
estabelecido no art. 9°, inciso XIII do Decreto Estadual/MG 44.786/08, que disciplina as 
regras da modalidade Pregão no âmbito do Estado de Minas Gerais. 
 
Preliminarmente, ressaltamos que essa análise é compartilhada pelo Agente de 
Licitações e Equipe Técnica e tem pleno amparo na legislação que dispõe sobre 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Ademais, em acordo a boas praticas internas 
a decisão é compartilhada e ciente junto ao setor jurídico. 
 
Acerca da admissibilidade, vislumbramos estarem presentes os seus pressupostos, a 
saber: legitimidade, manifestação tempestiva, inclusão da fundamentação e do pedido 
de reforma da decisão Recorrida. 
 
Acerca das fundamentações das Recorrentes, temos que: 
 
Nossa Magna Carta consagra entre seus princípios que "a administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade..." (art. 37, CF/88). 
 
Em nível infraconstitucional, o legislador estabeleceu a licitação como o procedimento 
destinado a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que preencherem os 
requisitos legais. 
  
A legislação aplicável à matéria prevê que  
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“As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 
públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 
assegurar a seleção mais vantajosa, inclusive no que se refere 
ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se 
caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar 
os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da 
vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 
competitividade e do julgamento objetivo” 

 
inteligência do artigo 31º da Lei 13.303/16. 
 
Na verdade, muito embora a licitação pública seja orientada por princípios gerais de 
direito, porquanto, nos termos do art. 31º da Lei n. 13.303/16, deva ser processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos, constitui ela própria inquestionável princípio que informa e 
orienta a conduta da Administração. 
 
O edital é o regramento interno do procedimento licitatório, e, por isto, faz lei entre o 
Poder Público e a parte licitante. A vinculação ao edital é princípio basilar de toda 
licitação. É através do edital que a administração pública fixa os requisitos para 
participação no certame, define o objeto e as condições básicas do contrato. 
 
Nesta esteira, não é dado à Administração, com ou sem concordância dos licitantes, 
deixar de observar rigorosamente o estabelecido na Lei e no instrumento convocatório 
do certame, inclusive no que concerne ao rito procedimental, às fases em que se 
desenvolve e o caráter delas, e sem que lhe assista qualquer margem de liberdade para 
tomar decisões pautadas por critérios de conveniência e oportunidade.  
 
Por outro lado, a previsão legal é de que o julgamento das licitações seja feito de forma 
objetiva. E foi com base nas condições e especificações editalícias e em obediência aos 
princípios licitatórios acima avocados que a Agente de Licitações, auxiliado pela Equipe 
Técnica habilitou a empresa TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, 
senão vejamos: 
 
A comprovação das condições habilitatórias faz-se documentalmente, ou seja, os 
licitantes devem apresentar os documentos exigidos no ato convocatório a fim de serem 
habilitados no certame. 
 
 
DO MÉRITO  
 
A) TRIUNFO SERVICOS LTDA alega que, a proposta da TOTAL PRIME 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI apresenta ausência de cotação do adicional de 
periculosidade; 
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Conforme solicitação do Agente de Licitações registrado no chat às 16:27:25, 
embasados pelos procedimentos do edital item 9.8.7 a fins de aferir a exequibilidade da 
proposta ofertada após a fase de lances, requisitou a apresentação dos custos unitários 
que embasam a proposta ofertada pelo licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI.  
 
O licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI não demonstrou e 
apresentou a previsão orçamentária para o adicional de periculosidade, no item 1. 
Composição Salarial itens A, B do racional de cálculo frente a proposta de valor 
apresentada na fase de lances. 
 
Durante a conferência da exequibilidade dos custos, especificamente a menção ao 
adicional de periculosidade, à Área Técnica que subsidia este Agente de Licitações 
durante a sessão não detectou vícios ou quaisquer irregularidades no documento 
apresentado pelo licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. 
Oportunamente, nos tramites do edital em fase recursal, o licitante TRIUNFO 
SERVICOS LTDA detectou vícios e possível equívocos no documento apresentado pelo 
licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. 
 
É nesse sentido que o licitante TRIUNFO SERVICOS LTDA, diante dos preceitos legais 
regido por esse edital na fase recursal, auxiliou e despertou à esta administração 
(Agente de Licitações, equipe técnica, licitantes e demais interessados) sobre a 
legislação, refere-se Portaria 1565/14 do Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o 
anexo V, da NR 16, com a seguinte redação, in verbis: 
 

ANEXO 5 (Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.565, de 13 e 
outubro de 2014) 
 
ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA 
1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou 
motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são 
consideradas perigosas. 
 

Conforme edital e seus anexos, o Anexo I – Termo de Referência item 4, o Lote Único - 
Rua São Pedro da Aldeia, no bairro Olhos D’Água; e na Rua Gilberto Freire, no bairro 
Bonsucesso, apresenta a descrição de objeto:  
 

“Os imóveis alvo de fiscalização/vigia localizam-se na Rua São Pedro da 
Aldeia, no bairro Olhos D’Água; e na Rua Gilberto Freire, no bairro 
Bonsucesso.  Serão contratados 02 (dois) postos de vigia da seguinte 
forma:  
- Para a Área no Olhos D’Água: 01 (um) posto de vigia 24 horas, todos 
os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, efetivo de 04 (quatro) 
vigias em escala de revezamento 12 x 36 horas com disponibilização de 
abrigo, alimentação, água potável e banheiro químico;  
- Para a Área no Olhos D’Água e Áreas no Bonsucesso: 01 (um) posto 
de vigia motorizado com motocicleta 24 horas, todos os dias inclusive 
sábados domingos e feriados, efetivo de 04 (quatro) vigias em escala de 
revezamento 12 x 36 horas. Os vigias motorizados realizarão a 
fiscalização tanto da Área no Olhos D’Água como também se 
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deslocarão até os Imóveis no Bonsucesso para fiscalização dos 
mesmos.  
A empresa contratada deverá arcar com todos os custos de manutenção 
da moto, inclusive combustível e da instalação de abrigo e banheiro, 
além de fornecimento de água e alimentação para os funcionários.  
Contratação por 12 meses, prorrogável por até 5 (cinco) anos. Início dos 
serviços: 30/07/2021.” (negritei e Sublinhei) 

 
Acrescenta-se ainda a descrição do objeto, as obrigações da contratada no item 16 
Anexo I os itens 
 

“16. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento 
das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da 
contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, 
fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela 
contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome 
do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, os 
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas 
verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas na 
referida norma.” (negritei) 
 
“16 a. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual 
ao somatório dos valores das provisões a seguir 
discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja 
movimentação dependerá de autorização da CODEMGE e será 
feita exclusivamente para o pagamento das respectivas 
obrigações: 
i. 13º (décimo terceiro) salário; 
ii. Férias e um terço constitucional de férias; 
iii. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões 
sem justa causa; e 
iv. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em 
conformidade com o grau de risco de acidente de trabalho 
e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da 
Lei no 8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG 
n. 02/2008).” (negritei) 
 
“ ESCOPO DOS SERVIÇOS 
1. Os serviços a serem executados por vigias desarmados são: 
a) Manter a Ordem com atuações preventivas e corretivas; 
b) Trabalhar em conformidade com as normas técnicas da 
função de vigia; 
d) Trabalhar em consonância com a Polícia Militar; 
e) Atuar em consonância com a determinação da contratante; 
f) Planejar ações juntamente com o fiscal do contrato com 
vistas a coibir vandalismo, assaltos, invasões e ou atos 
delinquentes; 
g) Realizar rondas internas e externas; 
h) Apresentar relatórios diários ao fiscal do contrato na troca dos 
plantões ou quando exigido pelo fiscal;” (negritei) 
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“TREINAMENTO: 
1. A Contratada deverá fornecer treinamentos e capacitação aos 
seus empregados para que eles executem suas tarefas com 
esmero e perfeição, inclui-se na capacitação orientação quanto 
à prevenção de incêndios nas áreas da mencionadas nesse 
termo de referência.” (negritei) 

 
Evidencia-se então que, de acordo com o escopo das atividades descritas no Anexo I 
do edital, envolve operacionalmente à execução, exposição ao risco/perigo a vida do 
trabalhador no posto de vigia. Para além da descrição do objeto que envolve 
deslocamento entre dois bairros, a Área no Olhos D’Água e Áreas no Bonsucesso, por 
vias públicas (estrada não pavimentada, rua, avenida ou estrada) nos limites do escopo 
do objeto bem como no trajeto/deslocamento entre áreas, são características 
pertinentes risco/perigo a vida do trabalhador.  
 
Acrescenta-se ainda a requisição do objeto, veículo motor para realizar a atividade de 
vigilância, ou seja, motocicleta para permitir acesso e deslocamento entre terrenos, que 
no caso, à Área no bairro Olhos D’Água e Áreas no bairro Bonsucesso. Não somente, 
reforça o escopo do objeto a ser contratado nas obrigações da contratada descritas no 
item 16 do Anexo I do edital. Ademais, acrescenta-se ainda no Anexo A, a localização 
dos terrenos, evidenciando a distância a ser percorrida diariamente para a execução do 
serviço entre a Área no Olhos D’Água e Áreas no Bonsucesso 
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Nas contrarrazões verifica-se que TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI justificou a ausência da periculosidade justificando que os vigias “utilizarão a 
motocicleta por ocasião nas fiscalizações a serem realizadas” conforme item 4: 

 

 
 
É evidente, e não restas duvidas que, no item 4 do contrarrecurso, a TOTAL PRIME 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, não realizou o orçamento/previsão conforme 
a descrição do objeto no item 4 do Anexo I – Termo de Referência do Edital (em negrito) 
exigiu expressamente “vigia motorizado com motocicleta 24 horas, todos os dias 
inclusive sábados domingos e feriados”. Nesse sentido, não como a TOTAL PRIME 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI interpretar quaisquer sentidos ou argumentos 
que ensejam em duplo sentido, ambiguidade ou falta de informação à ciência do escopo 
do objeto a ser executado quando a operacionalidade e execução do serviço a ser 
contratado, o qual requer o posto de trabalho para profissional vigia, com veículo 
motorizado para deslocamento como motocicleta, disponível em tempo integral de 24 
horas, todos os dias inclusive sábados domingos e feriados. 
 
O Edital é explicito no item 1.6 que é de responsabilidade do licitante conhecer todo o 
edital e seus anexos, os quais “Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento 
de quaisquer informações constantes deste Edital e seus Anexos não serão 
consideradas e/ou admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento 
equivalente.” no item 5.4 o licitante tem a ciência de que “A participação nesta licitação 
implica a aceitação integral dos termos e condições previstas neste Edital e seus 
Anexos, bem como das normas legais e regulamentares que o fundamentam.” No item 
5.9 reforça que “A observância das vedações/impedimentos de participação na presente 
licitação é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita 
às penalidades cabíveis.”  
 
Contudo, TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI argumenta que nos 
tramites da art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, § 4º, nos termos da Lei n.º 
12.740/2012, de 8 de dezembro de 2012, ("são também consideradas perigosas as 
atividades de trabalhador em motocicleta") regulamentada pela Portaria 1.565 de 14 de 
outubro de 2014. O Anexo 5 da NR 16 estabelece:  
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"1 - As atividades laborais com utilização de motocicleta ou 
motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas 
são consideradas perigosas.  
 
2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo:  
a) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no 
percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela;  
b) as atividades em veículos que não necessitem de 
emplacamento ou que não exijam carteira nacional de 
habilitação para conduzi-los; 
c) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais 
privados; 
d) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma 
eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo 
habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido". 

 
 
É evidente que o edital e seus anexos estão em conformidade com a legislação 
apresentada pelo licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI na 
contrarrazão. Inclusive, de acordo com a legislação apresentada pelo licitante TOTAL 
PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, reforça, endossa e exige que para a 
plena execução do objeto em níveis satisfatórios, figura-se a característica de 
perigo/risco, culminando à periculosidade da atividade a ser contratada. Nesse sentido, 
retomamos a descrição do objeto do edital no Anexo I do Termo de Referência e Anexo 
A que é explicito em: Os vigias motorizados realizarão a fiscalização tanto da Área no 
Olhos D’Água como também se deslocarão até os Imóveis no Bonsucesso para 
fiscalização dos mesmos. No edital, é explicito que se trata de dois bairros distintos e 
no Anexo A e evidenciado quanto a localização, pois o entre os terrenos tem-se relativa 
distância e possível percurso a ser realizado pelos postos de trabalho a ser contratado. 
 
No entanto, a TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI reforça, que foi 
deferida tutela antecipada no processo nº 0089404-91.2014.4.01.3400, que também 
tramitou perante o Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
em ação movida pela Confederação Nacional das Revendas Ambev e das Empresas 
de Logística da Distribuição CONFENAR em face da União Federal, determinando a 
suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.565 MTE, de 13/10/2014, até o julgamento final 
da demanda a qual o despacho: 
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Nesse sentido, figura-se dois pontos, o primeiro é a anulação da portaria n° 1.565 TEM 
de 1310.2014 que reincide no Anexo 5 da norma 16 sobre periculosidade e mantem-se 
o dispositivo da Portaria 1127.2003 e em segundo, que o processo ainda se encontra 
em tramites de análise de agravos e de apelações pelo TRF 1° Região.  
 
Não resta dúvidas, e é evidente o objeto a ser contratado no certame 03/2021, o qual 
as atividades a serem executadas são de deslocamento entre dois bairros, a Área no 
Olhos D’Água e Áreas no Bonsucesso, por vias públicas (estrada não pavimentada, rua, 
avenida ou estrada) nos limites do escopo do objeto bem como no trajeto/deslocamento 
entre áreas, são características pertinentes risco/perigo a vida do trabalhador durante o 
expediente de trabalho. Frisa-se isso pois, quanto ao despacho e resumo, em que o 
objeto do presente edital é diferente do tutela antecipada no processo nº 0089404-
91.2014.4.01.3400 apresentado pela TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI, e, ainda se aplica a exceção à legislação da suspensão dos efeitos da Portaria 
nº 1.565 MTE, de 13/10/2014 somente aos associados da Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas e aos confederados da 
Confederação Nacional das Revendas AMBEV e das Empresas de Logística da 
Distribuição, em que: 

 
“Publicação • Extraída da página 458 do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região - Judiciário 
Central de Apoio a Execução 
 
Voto do (a) Des (a). MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
WANDERLEY DE CASTRO / Gabinete da Desembargadora 
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro 
 
Trata-se de adicional de periculosidade em razão de 
atividade constante da Lei 12.009/2014 publicada no DOU 
em 30/07/2009, que entrou em vigor na mesma data da 
publicação. Conforme seu art. 1º, foi regulamentado o 
exercício das atividades dos profissionais em transportes 
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de passageiros, "mototaxistas", em entrega de mercadorias 
e em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o uso 
de motocicleta, bem como enunciadas regras de segurança 
dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas - moto-frete -, e estabelecidas 
regras gerais para a regulação destes serviços. 
Posteriormente, com a Lei nº 12.997/2014, publicada no DOU 
em 20/06/2014, foi acrescentado o § 4º ao art. 193 da CLT, 
estabelecendo que as atividades de trabalhador em motocicleta 
também são consideradas perigosas. A portaria nº 1.565, 
publicada no DOU em 14/10/2014, regulamentou a norma 
celetista estabelecendo, a norma administrativa em seu anexo 
5º, como perigoso o deslocamento do trabalhador em vias 
públicas com a utilização de motocicleta. O item 2 desconsiderou 
perigosa a utilização eventual de motocicleta, por tempo 
extremamente reduzido, utilização em locais privados, no 
percurso residência-local de trabalho-residência, ou de veículos 
que não necessitem de emplacamento ou não exijam habilitação 
para condução. Os efeitos da Portaria nº 5, publicada no DOU 
em 10/01/2015, quanto à suspensão, por sua vez, dos efeitos 
da Portaria MTE nº 1.565, de 13 de outubro de 2014, são 
limitados aos associados da Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas e 
aos confederados da Confederação Nacional das Revendas 
AMBEV e das Empresas de Logística da Distribuição, em 
virtude das determinações judiciais proferidas nos autos do 
processo nº 0078075-82.2014.4.01.3400 e do processo nº 
0089404-91.2014.4.01.3400, que tramitam na 20ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região. 
 
No caso, a recorrente não demonstrou a necessária filiação à 
ABIR - Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas não Alcoólicas, e estar beneficiada pelas decisões 
judiciais proferidas nos processos nº 0078075-
82.2014.4.01.3400 e nº 0089404-91.2014.4.01.3400, e 
decorrente exclusão dos efeitos da Portaria nº 5 do MTE. Não 
se trata de fato notório e, portanto, demandaria prova para 
respaldar a alegação. Demais disso, o valor da norma legal não 
pode ser excluído de forma indireta do acervo jurídico, por 
ausência de regulamentação. Tanto é assim que o ordenamento 
jurídico contempla a figura do mandado de injunção. Portanto, 
reconhecida e incontroversa a utilização de motocicleta pelo 
reclamante para realizar sua atividade, devido o adicional de 
periculosidade.” (negritei e grifei) 

 
Reforça-se então a descrição do objeto nos preceitos do Edital e do Termo de 
Referência quanto ao objeto e ao processo 0089404-91.2014.4.01.3400, o qual, é 
evidente que não se aplica em escopo ao objeto do edital, bem como a exceção a qual 
se aplica no despacho, que recai sobre os associados da Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas e aos confederados da 
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Confederação Nacional das Revendas AMBEV e das Empresas de Logística da 
Distribuição. 
 
A TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ainda reforça que o julgado 
0010741-31.2020.5.03.0183 (difere do objeto em questão, bem como as atividades a 
serem executadas), o processo julgado de 0010896-55.2017.5.03.0113 (difere do objeto 
em questão, bem como as atividades a serem executadas) e o processo julgado de 
0010900-97.2019.5.03.0024 (difere do objeto em questão, bem como as atividades a 
serem executadas). 
 
É evidente, que até então, em 2021, que não há decisão concreta sobre trabalhador 
desempenhar atividade laboral em motocicleta, ainda mais se tratando da atividade de 
vigia (objeto em questão). Nesse sentido, o mérito ainda se encontra incontroverso ou 
inconclusivo na esfera judicial, sendo aplicado e julgado de forma diferentes de acordo 
com o escopo da atividade. À essa administração (CODEMIG, Agente de Licitação e 
equipe técnica) cabe nos adotar a legislação, de maneira mais cautelosa, na forma de 
não infringir preceitos legais, de forma a resguardar a administração quaisquer e 
eventuais passivos futuros (trabalhistas ou processuais) sermos cautelosos quanto ao 
escopo do objeto a ser licitado.  
 
Afins cautela e de evitar possíveis passivos trabalhistas futuros inerente ao objeto 
(Atividade de Vigilância motorizada para fiscalização de áreas em dois bairros distintos) 
é preciso separar 03 (três) pontos fundamentais à análise. PRIMEIRO, trata-se da 
atividade de vigilância, em que o profissional conforme descrição do objeto, há grau de 
risco de acidente, precisa Manter a Ordem com atuações preventivas e corretivas no 
exercer da atividade, precisa Trabalhar em consonância com a Polícia Militar e executa 
ações de coibir vandalismo, assaltos, invasões e ou atos delinquentes, além de Realizar 
rondas internas e externas; Adicionado a essa descrição e execução do objeto, tem-se 
à prevenção de incêndios. Evidencia-se então que, a atividade exigida pelo edital é de 
característica de risco/perigosa ao empregado. 
 
SEGUNDO, figura-se em caráter secundário à contratação do objeto, que não há 
consenso sobre a periculosidade quando o trabalhador utiliza o veículo de transporte 
em motocicleta durante o expediente; mesmo que esse realize o deslocamento entre 
regiões por vias. A essa administração cabe ações e decisões cautelar, a fins de evitar 
possíveis passivos futuros, e que mediante a incerteza ou indefinição jurídica, e que 
entendemos de forma preventiva o disposto no § 4º, do artigo 193 da CLT, as atividades 
de trabalhador em motocicleta são consideradas perigosas, portanto, fazem jus ao 
recebimento do respectivo adicional de periculosidade. Corrobora ainda a essa visão, a 
fase do certame e seus preceitos administrativos, de que, ao considerar a periculosidade 
no orçamento proposto inerente à atividade se desempenhada com veículo mono motor, 
não traz prejuízos à administração em decorrência do escopo da atividade a ser 
contratada. É nesse sentido que essa administração (Agente de licitações e Equipe 
técnica) solicitam a comprovação da exequibilidade do valor ofertado apresentado pelo 
racional/item de composição de custos, a fins de resguardar possíveis alterações ou 
questionamentos posteriores ao certame. Uma vez previsto em orçamento, não cabe 
aos licitantes reclamarem ou apontarem discordância sobre valores e descrições de 
escopo conforme edital item 5, fato é que, o inverso (ausência da periculosidade no 
orçamento), seria cabível de questionamentos e possivelmente, afetariam o valor 
negociado, homologado e registrado em contrato, com possíveis alterações à maior. 
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TERCEIRO, diante do mérito ainda se encontra incontroverso ou inconclusivo na esfera 
judicial, sendo aplicado e julgado de forma diferentes de acordo com o escopo da 
atividade frente a periculosidade para atividade com veículo monomotor (motocicleta), 
à essa administração (CODEMIG, Agente de Licitação e equipe técnica) cabe nos 
adotar a legislação, de maneira mais cautelosa, na forma de não infringir preceitos 
legais, de forma a resguardar a administração quaisquer e eventuais passivos futuros 
(trabalhistas ou processuais) sermos cautelosos quanto ao escopo do objeto a ser 
licitado. Assim, figura-se o objeto principal de vigilância (no objeto enquadra-se como 
atividade de risco) com deslocamento entre áreas por vias e secundário ao utilizar 
motocicleta (o mérito encontra-se incontroverso ou inconclusivo na esfera judicial, e que, 
até então foi considerado como atividade de risco pela § 4º, do artigo 193 da CLT). 
Assim, essa administração (CODEMIG, Agente de Licitação e equipe técnica) entende 
que o orçamento deve apresentar o cálculo de periculosidade ao posto contratado em 
características do escopo principal e secundário na forma de sermos cautelosos à 
passivos futuros. 
 
Evidencia-se então, diante do exposto quanto as exigências do edital e legislação 
pertinente, que a execução do objeto figura atividade risco/perigo a vida do trabalhador, 
para desempenhar a atividade de vigia como atividade principal e secudária referente 
ao deslocamento com motocicleta entre áreas. Em decorrência, comprova-se que o 
licitante A TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI não apresentou os 
custos compatíveis, proporcionais e exequíveis com o objeto a ser contratado. 
Consequentemente, o licitante TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
descumpre o edital no item 9.8.4 ao não comprovar a proporcionalidade e exequibilidade 
dos valores.  
 
Ponderando sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
finalidade, a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem 
por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, prejudicando a escolha da 
melhor proposta. 

Portanto, sendo o edital a lei entre as partes, cujos termos vinculam tanto a 
Administração quanto os licitantes participantes, as decisões são sempre 
fundamentadas na aplicação das normas regedoras daquele certame. 

Assim, não existem elementos de ordem fática para se entender e concluir, 
convencendo, que o julgamento do certame, como feito, tenha ferido o disposto na 
legislação aplicável ou ao edital que se tornou lei entre as partes ou mesmo ainda, aos 
critérios e princípios da licitação, no caso concreto.  

Do exposto acima, a Agente de Licitações e Equipe Técnica, no decorrer de todo o 
procedimento licitatório, agiu em estrita conformidade com o comando emanado do 
edital que a subordina em suas ações, não tendo qualquer poder discricionário no 
certame, porquanto o procedimento é regulado pela Lei. 

A revisão do julgamento do presente certame resulta do não ferimento da legalidade, 
porquanto não pode ser considerada habilitada e vencedora do certame a licitante que 
não preencheu os requisitos editalícios e legislativos. 
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DA DECISÃO 
 
Por todo o exposto e usando da faculdade contida no art. 9°, inciso XIII do Decreto 
Estadual/MG 44.786/08, o Agente de Licitações DECIDE, no prazo legal, conhecer do 
recurso interposto pela licitante TRIUNFO SERVICOS LTDA, para, no mérito, julgá-lo 
PROCEDENTE, na conformidade das razões integrantes da presente decisão. 
Submete-se a decisão à Autoridade Competente, para sua ratificação ou 
reconsideração, cuja decisão será publicada no site da CODEMGE e no Portal de 
Compras MG, para a produção dos procedimentos do edital e dos efeitos jurídicos e 
legais. 
 
 
 
 
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 
AGENTE DE LICITAÇÃO 

 


