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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – CODEMIG 

Pregão Eletrônico n.º 03/2021 

Processo Interno n.º 01/2021 – FLUIG 101751 

 

 

TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede estabelecida na Rua Paraguassu n.º 110, bairro Prado, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.411-036, vem, respeitosamente, na presença de 

V.Sa., apresentar suas 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

interposto pela empresa TRIUNFO SERVIÇOS LTDA. em face à decisão deste i. 

Pregoeiro que declarou nossa empresa como vencedora do Pregão Eletrônico em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos que abaixo passa a expor e aduzir: 

 

1 – Da Tempestividade: 

Em conformidade com o item 11.2. do Edital, a apresentação das contrarrazões 

de recurso ocorrerá no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do 

recorrente. 
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Este prazo, do recorrente, findou-se em 28 de julho de 2021. 

O terceiro dia útil, contado do término do prazo do recorrente, se dará, então, 

em 2 de agosto de 2021. 

Registrado na forma e prazo estabelecidos no item 11 do Edital, devem ser 

conhecidas estas contrarrazões e, ao final, ser julgado improcedente o recurso 

apresentado pela empresa Triunfo Serviços Ltda. 

 

2 – Do Escopo do Processo Licitatório: 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) 

instituiu Pregão Eletrônico sob o n.º 03/2021 cujo objeto está consubstanciado na 

prestação de serviços de fiscalização de área, profissionais vigias/porteiros 

enquadrados no CBO 517420, com intuito de atuar em imóveis desta Companhia, 

localizados em Belo Horizonte, MG. 

Após a apresentação das propostas e análise dos documentos de habilitação, 

nossa empresa, ora Recorrida, foi declarada vencedora do pleito licitatório. 

Apesar de não apresentar nenhuma mácula em sua proposta e documentação 

de habilitação, a empresa Triunfo Serviços Ltda., inconformada por ter perdido o 

procedimento licitatório em virtude de apresentar proposta em preço muito superior 

ao da Recorrida, interpôs o presente recurso. 

 

3 – Dos Limites Objetivos do Recurso: 

Aplicabilidade ou não do Adicional de Periculosidade. 
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4 – Da Inaplicabilidade do Adicional de Periculosidade. Declaração da 

Nulidade da Portaria 1564/14 do Ministério do Trabalho e Emprego: 

A empresa Recorrente entendeu que restou claro que, para a prestação dos 

serviços descritos no Edital, os vigias utilizarão motocicleta por ocasiões das 

fiscalizações a serem realizadas.  

Fundamentou que a periculosidade é inerente à função de motociclista, tendo 

em vista a regulamentação do 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: 

"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; 
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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". 

 

Ao contrário do entendimento da empresa Recorrente, não se pode mais 

acolher os efeitos da Portaria MTE nº 1.565/2014 para atingir contratos de trabalho de 

motociclistas que laborem nessa condição. 

Isso 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. 

O artigo 193 da CLT condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à 

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que veio a 

ocorrer, em relação às atividades perigosas em motocicleta, somente em 14 de 

outubro de 2014, com a publicação da Portaria nº 1.565, que acrescentou o Anexo 05 

à NR-16. 

Entretanto, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas Não Alcoólicas - ABTR obteve liminar nos autos do processo nº 78075-

82.2014.4.01.3400, deferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, com o fim de suspender os efeitos da mencionada portaria, a contar 

de novembro de 2014. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego, após essa decisão, editou a Portaria 

1.930/2014, suspendendo os efeitos da Portaria 1.565/2014. Aquela norma, contudo, 

também veio a ser expressamente revogada pela Portaria MTE 05/2015, que manteve 

a suspensão dos efeitos da Portaria MTE 1.565/2014 apenas em relação aos 

associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não 

Alcoólicas e aos integrantes da Confederação Nacional das Revendas Ambev e das 

Empresas de Logística da Distribuição. 

Razão poderia assistir ao recorrente se afirmasse que os serviços a serem 

prestados pela contratação advinda deste processo licitatório não estão abarcados 

pela norma que suspendeu os efeitos da Portaria 1.565/14, a qual alcançou tão 

somente os associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas não alcoólicas e os integrantes da Confederação Nacional das Revendas 

AMBEV e das Empresas de Logística da Distribuição. 

Assim, em princípio, as categorias profissionais sujeitas ao uso de motocicleta 

e não abrangidas pela restrição acima fariam jus ao adicional de periculosidade, por 

força do artigo 193, § 4º, da CLT. 

Entretanto, 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.  
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Na oportunidade, foi tornada definitiva a tutela antecipada deferida e 

confirmada pelo Tribunal ad quem, aos seguintes fundamentos, cujos excertos 

transcrevemos: 

"Em verdade, atropelando o procedimento, de 

afogadilho, o Grupo de Trabalho Tripartite - GTT deixou de 

observar os prazos estipulados, não considerou a 

necessidade de se realizarem audiências públicas, 

seminários, debates, conferências ou outros eventos 

relacionados à demanda que lhe fora apresentada de 

forma a promover ampla participação da sociedade na 

regulamentação de um direito assegurado aos 

trabalhadores em motocicletas, conforme prevê o §3º do 

artigo 6º da aludida Portaria [MTE nº 1.127/03]. Aliás, em 

poucos dias a partir de sua primeira reunião, muito aquém 

dos 120 dias (prorrogáveis por mais 60 dias) previstos pelo 

artigo 7º da mesma norma, chegou à proposta final de 

regulamentação do direito ao adicional de 

periculosidade, muito embora não houvesse consenso 

sobre o tema entre os participantes. Cabe indagar, diante 

de tão rápida tramitação, se, de fato, houve debate ou 

simples chancela àquilo que já fora apresentado." 

 

E a decisão proferida pela 20ª Vara Federal do Distrito Federal, em 17/06/2016, 

acatou o pedido para, in verbis: 

 

"... anular a Portaria nº 1.565 MTE, de 13/10/2014, e 

determinar à União, por meio do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que reinicie o procedimento para 

regulamentação do Anexo 5 da norma regulamentadora 

nº 16, que disporá sobre a periculosidade às atividades 
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laborais que utilizam motocicletas, respeitando assim as 

disposições previstas na Portaria nº 1.127/2003". 

 

E, até o momento, subsiste a decisão, inexistindo evidência da concessão de 

efeito suspensivo ao apelo. 

Deste modo, por qualquer ângulo apreciado, não há fundamento para acolher 

o pedido do recorrente.  

 

DECLARADA NULA A PORTARIA Nº 1.565/14, SEM NENHUM TIPO 

DE MODULAÇÃO, COMPARTILHAMOS O ENTENDIMENTO DE QUE 

SEUS EFEITOS SÃO EX TUNC E ERGA OMNES. 

 

Este, aliás, é o entendimento prevalecente no Eg. TRT-3.  

Citamos, a título exemplificativo, julgados recentes: 0010741-

31.2020.5.03.0183 (Disponibilização: 16/04/2021; Relator: Marcos Penido de 

Oliveira); 0010896-55.2017.5.03.0113 (Disponibilização: 22/03/2021; Relator: Juliana 

Vignoli Cordeiro) e 0010900-97.2019.5.03.0024 (Disponibilização: 12/02/2021; 

Redator: Marco Antônio Paulinelli Carvalho). 

Releva notar que os julgados juntados pelo recorrente não contemplam a 

jurisprudência do Tribunal Trabalhista mineiro. 
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Desse modo, pelo princípio da congruência das decisões, não se pode mais 

acolher os efeitos da Portaria 1565/2014, para atingir contratos de trabalho de 

motociclistas que laboram nesta condição, porque aquele ato administrativo não 

observou sequer a sua conformação legal, conforme fundamentos transcritos que aqui 

se incorporam. 

Sabido que a anulação do ato administrativo gera, de ordinário, efeitos ex tunc, 

a hipótese comporta não prover o recurso para considerar o adicional de 

periculosidade na proposta da empresa recorrida. 

Quanto ao direito do empregado motociclista ao adicional de periculosidade, 

juntamos à colação os fundamentos de decidir no processo 0011708-

10.2016.5.03.0024 (RO), julgado pelo TRT-3, tendo como Relatora Des. Maria Cecília 

Alves Pinto, que leciona sobre a matéria: 

 

"A Lei 12.997/14 acresceu o parágrafo 4º ao art. 193 da CLT, 

para considerar perigosas as atividades do trabalhador 

em motocicleta. 

Nesse sentido, a Portaria 1.565/14 do MTE, publicada no 

DOU de 14.10.2014, aprovou o Anexo 5, da NR 16 da 

Portaria nº 3.214/78, intitulado "Atividades Perigosas em 

Motocicleta" regulamentando que "as atividades laborais 

com utilização de motocicleta ou motoneta no 

deslocamento de trabalhador em vias públicas são 

consideradas perigosas". 

Entretanto, referida Portaria foi suspensa pela Portaria nº 

1.930/14, tendo em vista a decisão judicial proferida no 

Processo nº 0078075-82.2014.4.01.3400 e no Processo nº 
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0089404-91.2014.4.01.3400, que tramitam na 20ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para todas as 

categorias até 15.01.2015 e a partir desta data também, 

por força de decisão judicial e da edição da Portaria MTE 

- Nº 5, de 07.01.2015, apenas para algumas categorias. 

Peço vênia para transcrever o teor da Portaria Nº 5, de 

07.01.2015, publicada no DOU de 08.01.2015: 

PORTARIA Nº 5, DE 7 DE JANEIRO DE 2015Publicada no DOU 

de 08/01/2015 Suspende os efeitos da Portaria MTE nº 1.565 

de 13 de outubro de 2014 em relação aos associados da 

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas não Alcoólicas- ABIR e aos confederados da 

Confederação Nacional das Revendas AMBEV e das 

Empresas de Logística da Distribuição - CONFENAR. 

Suspende os efeitos da Portaria MTE nº 1.565 de 13 de 

outubro de 2014 em relação aos associados da 

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas não Alcoólicas- ABIR e aos confederados da 

Confederação Nacional das Revendas AMBEV e das 

Empresas de Logística da Distribuição - CONFENAR. 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 

200da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

atendendo a determinação judicial proferida 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, resolve: 

Art. 1º Revogar a Portaria MTE nº 1.930de 16 de dezembro 

de 2014. Art. 2º Suspender os efeitos da Portaria MTE nº 

1.565de 13 de outubro de 2014 em relação aos associados 
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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. 

A liminar alcança, ainda, outras categorias, pois várias 

portarias foram publicadas - Vide o texto publicado no site 

www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/Adicional-

periculosidade-concessoes-desigualdades.htm: 

Com o evento da promulgação da Lei 12.997/2014, 

publicada em 20/06/2014, alterando o artigo 193 da CLT, 

incluindo o parágrafo quarto, passou a valer o adicional 

de periculosidade de 30% aos motoboys. Porém, ainda 

seria necessária a regulamentação a ser efetivada pelo 

Ministério do trabalho e Emprego. Através da Portaria MTE 

1.565 de 13/10/2014, publicada no Diário Oficial da União 

em 14/10/2014, foi aprovado o anexo 5 da Norma 

Regulamentadora nº 16, alterando assim os itens 16.1 e 

16.3, tornando o adicional de periculosidade obrigatório 

para os trabalhadores com atividades laborais com uso de 

motocicleta. A ABRT - Associação Brasileira das Indústrias 

de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas requereu e 

obteve liminar judicial suspendendo a aplicação da 

Portaria nº 1.565/2014. Com o julgamento da 20ª Vara 

Federal do Distrito Federal rejeitando os embargos de 

declaração do MTE determinando o prosseguimento do 

processo, não houve outra alternativa ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, senão a suspensão dos efeitos 

da Portaria 1565/2014 até o julgamento final do já citado 

processo. No dia 17/12/2014, foi publicada no Diário Oficial 

da União a Portaria MTE nº 1930/2014, que suspendeu os 

efeitos da Portaria nº 1565/2014, que havia regulamentado 

o pagamento do adicional de periculosidade de 30% para 

os motociclistas, através da edição do anexo V da Norma 

Regulamentadora nº 16. Em 08/01/2015 foi publicada a 

Portaria MTE nº 5, de 07/01/2015, revogando a Portaria MTE 
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nº 1.930/2014 determinando que a suspensão do 

pagamento do adicional de insalubridade valeria apenas 

para os associados da Associação Brasileira das Indústrias 

de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas e os 

confederados da Confederação Nacional das Revendas 

AMBEV e das Empresas de Logística da Distribuição. Em 

04/03/2015, foi publicada a Portaria MTE nº 220/2015 

suspendendo os efeitos da Portaria MTE nº 1.565/2014, que 

dispõe sobre o pagamento do adicional de 

periculosidade para os trabalhadores em motocicleta, 

também em relação às empresas associadas à AFREBRAS 

- ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO 

BRASIL e também às empresas associadas às associações 

e sindicatos a seguir descritos: Associação Cearense dos 

Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados - 

ACAD Associação do Comércio Atacadista e Distribuidor 

do Estado de Alagoas - ACADEAL Associação dos 

Distribuidores e Atacadistas do Estado do Amapá - ADAAP 

Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses - 

ACAC Associação Maranhense de Distribuidores e 

Atacadistas - AMDA Associação Piauiense de Atacadistas 

e Distribuidores - APAD Associação dos Distribuidores e 

Atacadistas da Bahia - ASDAB Associação Sul-Moto-

Grossense de Atacadistas e Distribuidores - ASMAD 

Associação Pernambucana de Atacadistas e 

Distribuidores - ASPA Associação Paraibana de 

Atacadistas e Distribuidores - ASPAD Sindicato do 

Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do 

Amazonas - SINCADAM Associação dos Distribuidores e 

Atacadistas do Estado Do Tocantins - ADAT Associação 

dos Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais - 

ADEMIG Associação de Atacadistas Distribuidores do 

Estado do Rio de Janeiro - ADERJ Associação Gaúcha de 

Atacadistas e Distribuidores - AGAD Associação 

Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores - AMAD 

Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do 

Acre - ADACRE Associação dos Distribuidores e 
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Atacadistas do Estado de Goiás - ADAG Associação dos 

Distribuidores e Atacadistas do Estado do Pará - ADAPA 

Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Rio Grande 

do Norte - ADARN Associação dos Distribuidores 

Atacadistas de Roraima - ADARR Associação dos 

Distribuidores e Atacadistas de Produtos Industrializados do 

Estado de Sergipe - ADAS Associação de Distribuidores e 

Atacadistas de Produtos Industrializados do Estado de São 

Paulo - ADASP Sindicato do Comércio Atacadista de 

Gêneros Alimentícios do Estado do Paraná - SINCAPR 

Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado 

do Espirito Santo - SINCADES Sindicato do Comércio 

Atacadista do Distrito Federal - SINDIATACADISTA-DF 

Sindicato do Comercio Atacadista de Gêneros 

Alimentícios do Estado de Rondonia - SINGARO 

Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de 

Produtos Industrializados - ABAD. Em 17/04/2015 foi 

publicada a Portaria MTE nº 506/2015 suspendendo os 

efeitos da Portaria MTE n.º 1.565/2014, em relação às 

empresas associadas à ABEPREST - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE SOLUÇÕES DE 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, em razão do 

processo nº 0007506-22.2015.4.01.3400, que tramita na 2ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 

09/07/2015, foi publicada a Portaria MTE nº 943/2015, 

suspendendo os efeitos da Portaria MTE n.º 1.565/2014, em 

relação às empresas associadas à ABERT - Associação 

Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ANJ - 

Associação Nacional de Jornais e ANER - Associação 

Nacional de Editores de Revistas, em razão de liminar 

concedida no âmbito do processo 0013379-

03.2015.4.01.3400, que tramita na 20ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal - Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Em 10/07/2015, foi publicada 

a Portaria MTE nº 946/2015, suspendendo os efeitos da 

Portaria MTE n.º 1.565/2014, em relação às empresas 
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associadas à ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA em 

razão de liminar concedida no âmbito do processo 31822- 

02.2015.4.01.3400, que tramita na 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Em 06/02/2017, foi publicada 

a Portaria MTE nº 137/2017, suspendendo os efeitos da 

Portaria MTE n.º 1.565/2014, em relação às empresas 

associadas à Associação dos Distribuidores de Produtos 

Schincariol do Centro Oeste e Tocantins - ADISCOT, em 

razão de liminar concedida no âmbito do processo 31822- 

02.2015.4.01.3400, que tramita na 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. 

Nesse compasso, essa Turma julgadora vem entendendo 

que, a partir de 17.12.2014, data em que foi publicada no 

Diário Oficial da União a Portaria MTE nº 1930/2014, que 

suspendeu os efeitos da Portaria nº 1.565/2014, não há 

legislação que ampare o deferimento do adicional 

pleiteado. 

Também não é devida a verba no período anterior à 

edição da Portaria 1.565/2014, visto que a legislação não 

era auto-aplicável, sendo certo que a publicação da 

Portaria regulamentadora somente ocorreu em 

14.10.2014. 

Assim, o entendimento adotado nesta d. Primeira Turma é 

de que o pagamento do adicional de periculosidade para 

os motociclistas segue devido no interregno de 14.10.2014 

(publicação da Portaria 1.565/2014 do MTE) a 17.12.2014 

(publicação da Portaria nº 1.930/2014 que suspendeu os 

efeitos da Portaria nº 1.565/2014). 

Veja-se que, em 17/12/2016 foi proferida sentença no 

processo 0089404-91.2014.4.01.340, julgando procedente 

o pedido para anular a Portaria n° 1.565 MTE, de 
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13/10/2014, e determinar à União o reinício do 

procedimento de regulamentação da periculosidade nas 

atividades com utilização de motocicletas, observando-se 

disposições contidas na Portaria n° 1.127/2003. 

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos autos 

do processo 78075-82.2014.4.01.3400, que também 

tramitou perante a 20ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Distrito Federal. 

E, não obstante a interposição de apelação pela parte ré, 

não houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso, 

pelo que permanecem os efeitos da decisão de primeiro 

grau que anulou a Portaria n° 1.565 MTE, de 13/10/2014. 

Contudo, as referidas decisões ainda não transitaram em 

julgado, de modo que o adicional de periculosidade 

segue regulamentado pela Portaria n° 1.565 MTE, de 

13.10.2014, ao menos até 17.12.2014 (publicação da 

Portaria nº 1.930/2014 que suspendeu os efeitos da Portaria 

nº 1.565/2014)." (grifos e negritos não originais 

 

 

5 – O Princípio da Legalidade e sua Vinculação à Licitação: 

O artigo 37 da Constituição d República de 1988 determina quais os princípios 

constitucionais pautam a atuação da Administração Pública Brasileira, entre eles os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. 

Esses postulados normativos são aplicados uma vez que os recursos públicos devem 

ser utilizados de forma racional, visando atingir o interesse público. 

Para que a Administração Pública cumpra seus atos de modo eficiente, faz-se 

necessária a utilização da licitação, instrumento que determina a igualdade de 
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condições entre os interessados, já que os bens e serviços não estão a sua livre 

disposição. 

Nesse tocante, a Lei nº 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos pertinentes às obras, aos serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Ademais, subordinam-se ao regime desta lei os órgãos da administração direta, 

os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Essas entidades supracitadas podem ser fiscalizadas pelo controle externo, por 

meio do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, que possuem a função 

de fiscalizar o Poder Executivo, nos diferentes âmbitos da federação, como expõem 

as normas dos art. 71 a 75 da Carta Magna. 

O Princípio da Legalidade vincula o administrador a fazer apenas o que a lei 

autoriza, sendo que, na licitação, o procedimento deverá desenvolver-se não 

apenas com observância estrita às legislações a ele aplicáveis, mas também ao 

regulamento, caderno de obrigações e ao próprio edital ou convite, segundo Hely 

Lopes Meirelles. 

Ainda, considerando o disposto no art. 4º da Lei 8.666/93, todos quantos 

participem da licitação, têm direito subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido na lei. 
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Ora, apesar da irresignação da Recorrente, não pode a administração deixar 

de aceitar como vencedora a empresa que apresentou proposta em total consonância 

com o ordenamento jurídico. 

O artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos garante a 

eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da 

lei.  

Em outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento 

da lei com base em seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós 

conhecemos todas as leis e, por isso, não podemos alegar o contrário para justificar 

condutas ilegais. 

Neste ponto, destoa o Recorrente, vez que não tem conhecimento da 

revogação da Portaria que sustenta seu recurso. 

Pelo exposto, mais que justo, legal e moral é a manutenção da decisão que 

declarou a empresa TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS vencedora do 

certame. 

 

6 – Dos Pedidos: 

Face ao exposto, a empresa Recorrida 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. 
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Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

Belo Horizonte, MG, em 30 de julho de 2021. 

 

_______________________________________________ 

TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 

Vanessa Imaculada de Freitas 
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