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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A 

 
DECISÃO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE 0003/2022 

PROCESSO 0003/2022 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

vigilância e segurança patrimonial armada, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência. 

Razões: Impugnação ao edital. 

Impugnante: KARBEC SEGURANÇA-EIRELI-CNPJ: 19.097.398/0001-63 
 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE 

A presente impugnação encontra-se tempestiva, conforme item 18.1 do edital: 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 03 (três) FUNDAMENTAÇÃO dias úteis antes da data 

designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

 
II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA 

Declara a impugnante que o presente certame encontra-se viciado pelos 

motivos: 

a) Utilização de Convenção Coletiva vencida; 

b) Conflito de informações para composição dos preços. 

 

III. DA ANÁLISE 

A Convenção Coletiva de Trabalho que está em vigência foi depositada para 

protocolo em 12/05/2022, data posterior a data de publicação do presente edital que 

foi em 10/05/2022, desde modo ainda não tínhamos como ter acesso a este 

documento. 

 



 
 

Rua Antônio Rahe, 680 - Conjunto Residencial Mata do Jacinto III - Campo Grande/MS - CEP 79033-580 
Contato: (67) 3351-1770 - www.ceasa.ms.gov.br – ceasams.diretoriadeadm@gmail.com.br 

Salientamos que, conforme item 7.3.4.2.2. do edital,  O(s) sindicato(s) 

indicado(s) nos subitens acima não são de utilização obrigatória pelos licitantes 

(Acórdão TCU nº 369/2012-Primeira Câmara), mas sempre se exigirá o cumprimento 

das convenções coletivas adotadas por cada licitante/contratante. 

Referente ao conflito de informação apresentada pela impugnante contida no 

item 1.2. do edital, no próprio item está descrito que será utilizado a tabela contida 

no item 1.2. e o termo de referência.  

 

 No item 1.1. do Termo de Referência, temos: 

 
  

A minuta de proposta peça que antecede o memorial descritivo, contém o 

mesmo descritivo, vejamos: 
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Ademais é sabido que, para a composição de 01 (um) posto de trabalho de 

12x36 são necessários 02 (dois) funcionários por se tratar de jornada de 12 (doze) 

horas de trabalho e 36 (trinta e seis) de descanso, portanto, a falha contida na 

discriminação do posto diurno na planilha de formação de preços não induz ao erro 

quanto ao cálculo para proposta, é passível de reparação sem que prejudique aos 

licitantes. 

 

IV. DECISÃO 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, a impugnação reúne 

condições para ser admitida e conhecida; quanto ao seu mérito é julgada 

IMPROCEDENTE, pelas razões apresentadas. 

 
Campo Grande, MS, 23 de maio de 2022. 
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