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AO ILÚSTRE PREGOEIRO DA COMPANINHA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINHAS GERAIS - CODEMIG 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

Processo Administrativo nº. 01/2021 – FLUIG: 101751.  

 

 

 

 

 

  TRIUNFO SERVIÇOS LTDA, empresa regularmente constituída, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.386.914/0001-84, com sede na Rua das Bandeiras, n° 45 - A, Bairro Indaiá, Belo 

Horizonte – MG, CEP 31.270-090, por seu representante legal, José Roberto Costa Pinto, 

portador da CI nº M-3.229-759, vem perante Vossas Senhorias, com fundamento no §1º, do art. 44 

da Lei nº 10.024/19, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão do Ilustre 

Pregoeiro que declarou como vencedora deste pregão a empresa TOTAL PRIME 

TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

  A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIGE, 

tornou público, para conhecimento dos interessados, que realizaria licitação, objetivando a escolha 

da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de Fiscalização de área, profissionais vigias/porteiros (CBO 517420), para atuarem em imóvel da 

Codemig, localizadas em Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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  Ultrapassada a fase de lances e de análise dos documentos de habilitação, a empresa 

TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, fora declarada vencedora do certame.  

 

  Ocorre que há diversas irregularidades na proposta apresentada pela empresa 

vencedora, conforme restará demonstrado a seguir, não restando outra alternativa ao i. pregoeiro 

que não seja desclassifica-la.  

 

1- Da 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, para 

acesso aos postos de trabalho localizados nos bairros Olhos D’água e Bonsucesso, considerando 

que há uma linha férrea que obriga o vigia a trafegar pela BR-040.  

 

  Importante destacar que a empresa vencedora do certame não pode se valer o 

argumento de que desconhecia a área de prestação de serviços tendo em vista o item 10 do Edital 

de Licitações, in verbis:  

 

Fica oportunizada e facultada a visita técnica dos Srs. licitantes com a finalidade do 

conhecimento das reais necessidades da execução do objeto licitado, acompanhados pelo 

empregado Diego Silva, tel. (31) 3207-8962 ou Sandro Silva, tel. (31) 3207-8826, em dias 

úteis, das 8h às 17h, previamente agendada, até 2 dias úteis antes da data do certame. A 

Codemig entregará ao licitante o comprovante da respectiva vistoria das áreas.  

Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, relativas ao 

desconhecimento dos locais e das condições de realização dos serviços. Não serão 

consideradas quaisquer reclamações posteriores, relativas ao desconhecimento dos 

locais e das condições de realização dos serviços. (grifos acrescidos) 

 

  Posto isso, imperioso esclarecer que a 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.  
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  No entanto, a empresa vencedora do certame, olvidando a boa técnica e a legislação 

trabalhista pátria, deixou de cotar em sua proposta o adicional de periculosidade devido aos 

empregados.  

 

  Nesse sentido, importante destacar o entendimento dos Tribunais sobre a matéria, 

veja-se: 

 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL AO RISCO PELO 

USO DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. ADICIONAL DEVIDO. O adicional de 

periculosidade é devido, nos termos da Portaria n. 1.565/2014 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, pela exposição do reclamante a riscos em decorrência do uso da motocicleta em 

vias públicas e pelo fato de que se dava de forma habitual. ACÚMULO DE FUNÇÕES. 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. FUNDAMENTO DA ORDEM 

ECONÔMICA. ADICIONAL DEVIDO. Para que não subsista o enriquecimento ilícito 

por parte do empregador, é imperioso reconhecer o direito do empregado ao recebimento 

de um "plus" salarial como forma de reparação pelo acúmulo de funções desempenhadas, 

cujas atribuições não se identificavam, dando-se concretude, outrossim, ao axioma da 

valorização do trabalho humano, fundamento da ordem econômica nacional (art. 170, 

"caput", da CR/88). NÃO CONCESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. 

COMPROVAÇÃO. Cediço que a finalidade do intervalo intrajornada é proporcionar ao 

trabalhador oportunidade de alimentar-se, descansar e repor suas energias. A concessão do 

referido descanso é indispensável, na medida em que o trabalho realizado em jornadas 
prolongadas contribui para a fadiga física e psíquica, conduzindo à insegurança no 

ambiente laboral. Portanto, se havia exigência de que o obreiro permanecesse no local de 

trabalho, à disposição do reclamado, sem que este tivesse liberdade de dispor de seu 

tempo intervalar, não há como concordar que havia o gozo do referido intervalo para 

alimentação e descanso. Pelo que deve ser mantida a condenação, no particular. (TRT 14ª 

R.; RO 0000610-52.2020.5.14.0001; Segunda Turma; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes 

Lôbo; DJERO 31/05/2021; Pág. 949) 

 

APELO PATRONAL. MOTOCICLETA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 

DEVIDO. Restou evidente nos autos que a utilização da motocicleta facilitava o 

desempenho das atividades para a empresa ré, ou seja, o autor utilizava a motocicleta para 
seu deslocamento de forma habitual e intensa, estando exposto aos riscos do trânsito pois 

trafegava em via pública e com isso faz jus ao adicional de periculosidade nos termos 

definidos na sentença singular. Desprovido. (TRT 19ª R.; ROT 0000027-

40.2020.5.19.0062; Primeira Turma; Rel. Des. Antônio Adrualdo Alcoforado Catão; 

DEJTAL 08/02/2021; Pág. 494) 

 

ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 

Nº 13.467/2017. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES OBJETIVA RIBEIRAO PRETO LTDA. AUSÊNCIA DE 

TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. A causa foi fixada em R$ 15.000,00, montante que 
não parece substancial a ponto de que se autorize o trânsito do recurso de revista pela via 

de admissibilidade do artigo 896-A, §1º, I, da CLT. AUSÊNCIA DE 

TRANSCENDÊNCIA SOCIAL. O pressuposto do artigo 896-A, §1º, III, da CLT é 
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destinado a enfatizar os recursos que buscam a proteção dos direitos sociais 

constitucionais dos trabalhadores. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 

MOTOCICLETA. INSTRUTOR DE MOTO-ESCOLA. RISCO DE DESLOCAMENTO 

EM VIA PÚBLICA. TEMPO DE EXPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA 
POLÍTICA OU JURÍDICA. Depreende-se do acórdão regional que o reclamante, instrutor 

de moto-escola, permanecia exposto ao risco intermitente de transitar diariamente de 

motocicleta em vias públicas. O Tribunal Regional ressaltou que, apesar de as aulas 

ministradas terem ocorrido em ambiente interno, havia o deslocamento de ida e volta nos 

8 quilômetros que separavam a sede da ré do circuito. Diante do quadro fático desenhado 

na decisão recorrida, afasta-se, de pronto, a alínea c, do item 2, da Portaria 1.565/2014, 

que não considera perigosas as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 

Por outro lado, sabe-se que a segunda parte do item I da Súmula/TST nº 364 exclui o 

adicional de periculosidade dos trabalhadores expostos aos agentes de risco por tempo 

extremamente reduzido. É certo que existe um amplo espectro interpretativo a respeito do 

que seja considerado tempo extremamente reduzido. A par dessa discussão, é certo que 
um acidente motociclístico normalmente ocorre em uma fração de segundo, sendo 

bastante difícil ao trabalhador vítima desse tipo de infortúnio entender que a razão pela 

qual eventualmente não recebia o adicional de periculosidade reside em um conceito 

jurídico aberto constante de um verbete de jurisprudência. Na linha do que restou decidido 

em julgado da 6ª Turma desta Corte, da relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda, os 

danos à integridade física do trabalhador podem ocorrer de modo instantâneo, 

independentemente de qualquer gradação temporal, pois o sinistro não tem hora para 

acontecer (ARR-3193- 70.2013.5.12.0046, DEJT de 31/5/2019). Conforme referido 

alhures, o autor deslocava-se em vias públicas no trajeto de ida e volta de 8 quilômetros 

que separava a sede da ré do circuito em que ministrava as aulas. Tomando-se por base 

essa distância e o tempo de 10 minutos diários declarado pela reclamada no recurso de 

revista, chegar-se-ia à conclusão de que o trabalhador desenvolvia uma velocidade média 
de 96 km/h, o que não se coaduna com a realidade do trânsito de qualquer cidade. De 

qualquer sorte, entender que 10 minutos diários despendidos em via pública poderia ser 

enquadrado no conceito de extremamente reduzido utilizado pelo item I da Súmula/TST 

nº 364 revela um considerável distanciamento da ré da realidade que lhe foi apresentada 

nos autos, data venia. Há um precedente desta Corte, em que o ministro José Roberto 

Freire Pimenta entendeu pelo direito ao adicional de periculosidade de trabalhadores 

instrutores de moto-escola que laboravam expostos ao risco em períodos substancialmente 

inferiores aos ora verificados. Também existem outros julgados do TST que chancelaram 

o adicional de periculosidade em situações análogas à dos presentes autos. Por todo 

exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos 

reflexos de natureza política e jurídica previstos no artigo 896-A, §1º, II e IV, da CLT, 
mesmo porque o acórdão recorrido não contraria, mas, sim, converge com o item I da 

Súmula/TST nº 364, em sua primeira parte. Não se enquadrando o recurso de revista em 

nenhuma das hipóteses de transcendência previstas no artigo 896- A da CLT, nega-se 

provimento ao agravo de instrumento, restando à agravante observar a parte final dos 

artigos 896-A, §4º, da CLT e 247, §4º, do RITST. Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido, por ausência de transcendência. (TST; AIRR 0010364-77.2019.5.15.0113; 

Terceira Turma; Rel. Min. Alexandre de Souza Agra; DEJT 27/11/2020; Pág. 2996) 

  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL AO RISCO PELO 

USO DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. Comprovado nos autos que o reclamante 

estava exposto a riscos em decorrência da utilização rotineira de motocicleta para a 

execução de suas atividades laborais, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a 

reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade com os devidos reflexos, nos 
termos do art. 193, §4º, da CLT c/c o item 1 do Anexo 5 da NR 16. Recurso conhecido e 

improvido. (TRT 7ª R.; ROT 0000267-40.2019.5.07.0016; Terceira Turma; Relª Desª 

Maria José Girão; Julg. 14/11/2019; DEJTCE 20/11/2019; Pág. 1374) 
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  Ora, por todo exposto acima, é de uma clarividência solar que a empresa recorrida, 

declarada vencedora do certame, não atende a todas as exigências do Edital de Licitações.  

 

  O objetivo do certame em epígrafe é a contratação de vigia para área indicada no 

item 11 do Edital de Licitações. Posto isso, para que o serviço seja prestado nos limites em que 

imposto pelo Edital, e, para que seja observado o princípio da legalidade, imperioso é que seja 

feito, mensalmente, o pagamento do adicional de periculosidade.  

 

  A Administração Pública não pode contemplar, em seus editais, atividades ou 

condutas contrárias as regras e princípios existentes no nosso ordenamento jurídico, até por que, se 

encontra adstrita ao Princípio da Legalidade, o qual prevê que todos os atos da Administração 

Pública devem estar estritamente previstos e em conformidade com a legislação pátria. Portanto, 

permitir que se descumpra a legislação trabalhista ofende de forma direta e literal o princípio 

constitucional indicado acima.  

 

  É inconteste que o Edital é um ato administrativo, conceituado como um ato de 

caráter obrigatório, emitido pelos titulares de órgãos e entidades e presidentes de comissões, que se 

destina a fixar condições e prazos para a legitimação de ato ou fato administrativo, a ser 

concretizado pela Administração Pública. 

 

  Segundo o que ensinou Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o Edital é assim 

definido como “instrumento pelo qual se faz pública, pela imprensa ou em lugares apropriados 

das repartições, certas notícias, fato ou ordenança, às pessoas nele referidas e outras que possam 

ter interesse a respeito do assunto que nele contém”.  

 

  No sentido estrito do termo, Hely Lopes Meirelles conceitua o edital como um 

“instrumento pelo qual a administração leva ao conhecimento público sua intenção de realizar 

uma licitação e fixa as condições de realização dessa licitação”. (grifo acrescido) 
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  É certo que, por se tratar de ato administrativo, o Edital deve observar fielmente 

todas as regras e princípios aos quais a Administração Pública se encontra adstrita. Dentre as 

regras e princípios aos quais a Administração Pública se encontra vinculada, um merece destaque 

especial no caso concreto, qual seja, o Princípio da Legalidade. 

 

  O princípio da legalidade está expresso na Constituição da República, art. 37, caput, 

in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

  Acerca do Princípio da legalidade, Hely Lopes Meirelles ensina: 

 

A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, 

em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-

se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 

  Diante dessas ponderações, é certo que o Edital de Licitação, como ato 

administrativo que é, deve estar estritamente em conformidade com as regras do nosso 

ordenamento jurídico, por força do Princípio Constitucional da Legalidade. 

 

  Diante do exposto, não pode o pregoeiro aceitar e declarar como vencedora uma 

empresa que apresenta proposta em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, sob pena de 

legitimar o descumprimento da legislação trabalhista. 

 

  Por todo exposto acima, certo é que a manutenção da decisão que declarou, a 

recorrida, vencedora do certame, está em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio e, 

portanto, merece ser reformada.  

 

Ante o exposto, a recorrente pugna pelo 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. 
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  II – DO PEDIDO 

 

Ex vi exposto, a Recorrente requer que o presente RECURSO ADMINISTRATIVO 

seja conhecido e provido para que, em consequência, a recorrida, TOTAL PRIME 

TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, seja desclassificada. 

 

Pelo princípio da eventualidade, na remota possibilidade de que este douto Julgador 

entenda, in casu, pela improcedência do presente pedido administrativo, requer-se desde já que 

este recurso seja remetido à autoridade superior - art.  109, §4°, da Lei n° 8.666/93.  

 

  Termos em que pede e espera deferimento. 

 

  Belo Horizonte, 28 de julho de 2021. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

TRIUNFO SERVIÇOS LTDA  

José Roberto Costa Pinto 

Sócio Diretor 


		2021-07-28T16:00:21-0300
	JOSE ROBERTO COSTA PINTO:48806285653




