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Roberto dos Santos Vasconcelos

De: Nathália Lopes - GSI  <comercial@gsivigilancia.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de junho de 2021 10:54
Para: Pregoeiro 2 - DIREX/CPL
Cc: Jose Edeltrudes da Costa Ferreira Neto; Daniel de Oliveira Sousa; Gilson Timoteo 

Sacramento
Assunto: RES: Contrarrazões Pregão 06/2021
Anexos: Parecer Sindev DF - Intrajornada Indenizada.pdf

Bom dia! 
 
Estimado Sr. Roberto, 
Segue conforme solicitado. 
 
 
Afirmo-me a disposição para o que se fizer necessário. 
Cordialmente. 

 
 
 
 

De: Pregoeiro 2 - DIREX/CPL [mailto:pregoeiro2@embratur.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 7 de junho de 2021 10:46 
Para: Nathália Lopes - GSI <comercial@gsivigilancia.com.br> 
Cc: Jose Edeltrudes da Costa Ferreira Neto <jose.neto@embratur.com.br>; Daniel de Oliveira Sousa 
<daniel.sousa@embratur.com.br>; Gilson Timoteo Sacramento <gilson.sacramento@embratur.com.br> 
Assunto: Contrarrazões Pregão 06/2021 
 
Prezada, 
 
Tomamos ciência das contrarrazões apresentadas no Comprasnet, assim no tocante a consulta realizada junto ao 
Sindicato da Categoria de Vigilantes, citada na sua peça, solicitamos encaminhar o referido documento. 
 
“Especificamente em relação à cotação do intervalo intrajornada, a recorrida formalizou consulta ao Sindicato da Categoria, que 
emitiu a seguinte resposta:” 
 
 
 
 

 

 
Pregoeiro 

pregoeiro2@embratur.com.br 
+55 61 2023.8841 

www.visitbrasil.com 

 

  

 



NINDEsy  SINDICATO DOS EMPREGADOS  EM  EMPRESAS DE SEGURANA E  ViG11.4CIA DO DISTRITO FEDERAL 

Processo  PAT-b  24.000.0001 499 

OF/SINDESV/4-5 	 Brasilia-DF, 1 . 0 de rnaio de 2021 

A 

GSI GESTA0 DE SEGUR.ANA /NThQRADA VIGiLANIA E SEOLTRANA 

Senhora Andrea do Carmo Souza Mendolwa Gornes 

Gerente 

Assunto; Mernoria de cMculo da Intrajornada [ndenizada. 

Prezada, 

0 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS 

DE SEGUR.A.NA E VIGILAJINCIA DO DISTRITO FEDERAL, entidade 

sindical de primeiro grau, eolT1 base territorial em todo Distrito Federal, 

15r0..o de representao da categoria 'empregados ern empreas de 

segurana e vigiffincia", notadamente os vigilariteB do Distrito Federai, 

inscrito no CNRJ/NIF sob o n° 01.634.039/0001-23, corri sede e 

adrriirilstrao no Edificio Venkleio IV, loja 74, SDS, Bras[lia/DF, na 

condio de representante dos vigilames, vem, respeitasamcnte, perante 

diante de Vossa, em reposta ao oficio n. 40/2021, expor o que egue: 

I- D ❑ INTERVALO INTRAJORNADA E SEUS REFLEXOS 

0 objetivD da norma, ao determinar a remunerao do 

period❑ destinado ao intervalo intrajornada indenizado, COM acrescimo 

minimo de 50%, foi o de equipan-10 as horas extras e SCUS consectArios, 

sobrevaloriza_ndo o instituto a fim de que sejarn respeitadas as normas 

de ]vledicina e Seg-1.,irana da Trabalho (entendix=ito da OJ 307, da SD1- 

I, do C. TST). 

SDS - Ed. Vonncio IV  -  Loja 74  -  TIkre0  -  Cap: 70393-903  -  BrasMa  -  DF 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANA E V1G11ikNCIA DO DI-STRITO FEDERAL 
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De fato, nos termas do §4D do art. 71 da CLT, assim 

corno do que se extrai da reciac - o da 0,7 n. 307 da SI3D1 -1 do TST, a naa 

coneessa integral do intervalo minimo dc uma hora confere ao 

trabalhador o direito ao pagamento do periodo gozado acrescido de 

50%, ou seja, nAlo se trata apenas de conferft• o adicional, rnas a hora 

acrescida deste 

Relativamente ao aclicional not -urno, el-se o inverso, 

ou seja, o adicional noturno que deve compor a base de calculo das 

horas de intervalo indenizadas que o intervalo se da no horrio 

noturno), confonne expresso entendimento do Colendo TST, verbis: 

Ou7SD11/TST n' 97 - 0 adicion_ai naturric 'inlegra a 

base de cffictilo das hords extras presLadas no pertodo 

rbourno. 

Assim, concluimos que: 

a) 0 intervalo intrajornada deve ser indenizado, calculando o 

valor da hora, (computado tarribrn o adicional noturno, se for o casso), 

acrescido de 50% sobre o valor da remunerao, devendo ta.rnb&n o 

adicional noturn ❑ integrar a base de thlculo da hora de intervalo; 

b) a hora de intervalo trabalhada e indenizada_ equipara-se 

ao 	das horas extras. (t,abela anexo). 

Atenciosamente, 

Brasilia-DF 0 

FRANCISCO_ 1:1 QUADROS 

IDENTE 
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