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ILUSTRE SENHOR (A) PREGOIERO(A) OFICIAL DAS CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO DO MATO GROSSO DO SUL – CEASA/MS 

 

 

 

 

 

 

 

Edital nº 04/2022 

Pregão Eletrônico nº PE-004/2022 

Processo Administrativo nº 0069/2022/CEASA/MS 

 

KARBECK SEGURANCA EIRELI, CNPJ n. 19.097.389/0001-

63, com sede à Rua Alegrete, n. 1660, Bairro Cel. Antonino, Campo Grande - MS, 

Cep: 79010-800, por intermédio de seus advogados subescritor (procuração em 

anexo), vem apresentar  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

interposto pela empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO EM SEGURANCA LTDA - ME, já devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, o que faz pelas razões que passa a expor.  

 

I. PRELIMINAR – IMTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

Conforme devidamente registrado na Ata do Pregão Eletrônico nº 

PE-004/2022, realizado no dia 15/07/2022, após manifestação de intenção de recurso 

pela empresa Safety Assessoria Planejamento e Execução em Segurança Ltda, foi 

concedido pelo Pregoeiro(a), às 11hrs e 03 min, o prazo para apresentação do recurso 

e suas razões, vejamos: 
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Deste modo, conforme consta registrado o prazo para recurso da 

empresa recorrente seria no dia 20/07/2022 às 11hrs e 03min, todavia, o aludido 

recurso somente foi protocolado no dia 20/07/2022 à 11hrs e 36 min, vejamos: 

 

 

 

Logo, resta evidente que o recurso é intempestivo, haja vista ter sido 

protocolado fora do prazo concedido, devendo a presente preliminar ser acolhida com 

reconhecimento da referida intempestividade do recurso. 
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II. PRELIMINAR – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Conforme consta no item 8.28.1.1, os atestados de qualificação 

técnica, deveriam dizer respeito aos serviços prestados com características mínimas, 

vejamos: 

“8.28.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, 

os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as 

seguintes características mínimas: prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra (serviço terceirizado), por 

período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, com as 

quantidades de postos de trabalho a seguir: 

a) Campo Grande - 03 (três) postos de trabalho.” 

 

Posto isso, em nenhum dos atestados apresentados houve execução 

dos serviços na cidade de Campo Grande – MS, contrariando exigência do Edital, 

visto que há peculiaridades da execução dos referidos serviços nesta comarca. 

 

De igual modo, os atestados emitidos pela empresa COAMO e 

Escola Franciscana Imaculada Conceição, consta CNPJ n. 15.439.139-03, o qual 

divergente ao da empresa recorrente Safety Assessoria Planejamento e Execução 

em Segurança Ltda, possui CNPJ n. 15.439.139/0001-03, em contrariedade ao item 

8.22 do Edital. 

 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os 

licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que 

não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.  

 

No presente caso, referida empresa recorrente não atendeu as regras 

entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e 

incompleta. 

 

III. DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES 
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Inicialmente, cabe destacar que nos termos do §2º do art. 44º do Decreto 

10.024/19 e edital do pregão em questão, após interposto o recurso administrativo, a 

parte contrária detém o igual prazo de 3 (três) após interposto para apresentar as 

contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, o que 

ocorreu em 20/07/2022 às 11hrs e 03min.  

 

Portanto, manifestamente tempestiva as contrarrazões nesta data. 

 

IV. MERITO - CONTRARRAZÕES 

 

Inicialmente, antes de se adentrar nas razões do recorrente, imperioso 

destacar que conforme consta no Edital em consonância com disposto no art. 2º do 

Decreto 10.024/19 que preconiza que “O pregão, na forma eletrônica, é condicionado 

aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 

correlatos.”, constou no item 5.1.3. que “a proposta deverá seguir o modelo em anexo 

III e estar acompanhada da planilha de custos e formação de preços devidamente 

preenchida.” 

 

Assim, o disposto item 7.1 que diz “7.1. Encerrada a etapa de 

negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019”, trata-se 

da análise para verificar se objeto constante na proposta é compatível com objeto  do 

certame, bem como, se o preço está compatível com máximo estipulado para 

contratação. 

Portanto, neste momento não há qualquer exigência em relação as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

 

Neste sentido, consta nos itens 7.7., 7.10 e seguintes, do capitulo 

referente a “Aceitabilidade da Proposta Vencedora”, que: 
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“7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de 

preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do 

§ 2° do artigo 56 da Lei n° 13.303/16 e a exemplo das enumeradas 

no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

7.10. A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar 

documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da solicitação no sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. (proposta inicial) 

7.10.1.1.1. É facultado aa pregoeira prorrogar o prazo 

estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat 

pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.10.1.1.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela 

pregoeira, destacam se as planilhas de custo readequadas com 

o valor final ofertado. (Em consonância com item 9) 

 

 

Posto isso, consta nos itens 8 e 9 e seus subitens, que após habilitação 

e declarado vencedor o licitante somente então (devidamente realizado conforme ata 

do certame, onde consta a habilitação e classificação da licitante 04, Karbeck 

Segurança Eireli, deveria encaminhar a proposta, vejamos: 

 

“9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 01 (uma) horas, a contar da 

solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

 

Assim, conforme consta na Ata do Certame, após declarada a empresa 

licitante 04, Karbeck Segurança Eireli, como classificada, o “SISTEMA”, de forma 

automática abriu a fase de Recursos, todavia, obviamente caberia ao pregoeiro(a), 

solicitar o encaminhamento da proposta final conforme determina o item 9 do Edital. 

Neste sentido, foi justamente o que ocorreu, sendo fornecida pela 

licitante 04, Karbeck Segurança Eireli, as planilhas de custo readequadas com a 

proposta contendo o valor final ofertado, dentro do prazo previsto. 
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Elucidadas tais questões, passamos para análise das razões recursais da 

Safety Assessoria Planejamento e Execução em Segurança Ltda. 

 

IV.I. MOTIVAÇÃO DESCONEXA COM AS RAZÕES RECURSAIS. 

 

Na intenção/motivação de recurso da licitante Safety Assessoria 

Planejamento e Execução em Segurança Ltda, constou que: 

 

Entretanto, nas razões recursais não consta qualquer fundamentação 

neste sentido, logo, o presente recurso deve ser rejeita ante a ausência de motivação. 

 

IV.II. DA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS. 

 

Aduz a Safety Assessoria Planejamento e Execução em Segurança 

Ltda, que o pregoeiro(a) apenas solicitou as planilhas de custo readequadas com o 

valor final ofertado, a empresa Karbeck Segurança Eireli, somente após o registro 

de sua intenção de recurso, bem como que na ocasião, não apresentou juntamente com 

a referida planilha readequada a proposta final nos termos do item 9, todavia, 

conforme já apontado, não assiste razão a recorrente, consoante a seguir exposto. 

 

O sistema abriu de forma “automática” a fase de recurso, haja vista que 

não há “fase” para envio das planilhas de custo readequadas com a proposta contendo 

o valor final ofertado. 

 

Logo, a licitante 04, Karbeck Segurança Eireli, após abertura de prazo 

pela pregoeira, enviou dentro do prazo previsto no edital, as planilhas de custo 

readequadas com a proposta contendo o valor final ofertado. 
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Desde modo, o fundamento da recorrente não merece prosperar. 

 

IV.III. DO TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS LICITANTES 

RELATIVO AS PROPOSTAS. 

 

Aduz a recorrente que houve alteração na planilha apresentada, com a 

supressão dos feriados de 24/12, 25/12, 31/12, 01/01 e 15/09, bem como, constaria 

como ausente os valores de Seguro de Vida e Programa de Benefício Familiar, 

todavia, não assiste razão a recorrente. 

 

Em que pese os argumentos da recorrente, mesmo que de fato tenha 

ocorrido simples “erro de digitação”, conforme item 7.13 do Edital, não seria motivo 

suficiente para desclassificação da proposta, haja vista que não há qualquer alteração 

no valor da proposta (substância da proposta), conforme planilha em anexo, da qual 

comprova tal fato, ou seja, que os valores da composição da planilha de custos e 

formação de preço, estão moldes corretos e em perfeita consonância da proposta 

apresentada no valor global de R$ 31.820,00. 

 

Portanto, ante ao todo exposto não resta dúvida de que os argumentos 

do recorrente não merecem prosperar, devendo tal pedido ser totalmente indeferido. 

 

V. DOS PEDIDOS 

 

 ISTO POSTO, diante da tempestividade destas contrarrazões, requer 

seja o recurso julgado totalmente IMPROCEDENTE, para fins de MANTER A 

DECISÃO RECORRIDA. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Campo Grande/MS, 22 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Advogado - Erickson Carlos Lagoin 

OAB/MS 22.846 
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Nº Ata:
Nº Edital:
Nº Processo:

1
04/2022
0069/2022

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., conforme
especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:31:21 do dia 15 de julho do ano de 2022, nas dependências do(a) Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul  - MS, situada no(a) Rua
Antonio Rahe - 680 - Mata do Jacinto, Campo Grande/MS, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO
de Menor Preço nº 04/2022, para a aquisição de 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..

Lote: LOTE 001

Valor Arrematado:

Licitante Vencedor:

Valor Estimado: 36.642,97

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante StatusValor

1 13/07/2022 17:58:52 Licitante 01 C36.605,24

2 14/07/2022 17:00:12 Licitante 02 C439.680,00

3 14/07/2022 19:49:47 Licitante 03 C36.620,93

4 15/07/2022 00:59:23 Licitante 04 C35.661,31

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 15/07/2022 09:39:01 Licitante 03 36.520,93

2 15/07/2022 09:42:35 Licitante 02 35.500,89

3 15/07/2022 09:43:04 Licitante 01 35.501,00

4 15/07/2022 09:43:30 Licitante 04 33.724,00

5 15/07/2022 09:43:42 Licitante 02 33.500,89

6 15/07/2022 09:44:08 Licitante 03 35.420,93

7 15/07/2022 09:44:09 Licitante 02 33.400,89

8 15/07/2022 09:44:17 Licitante 04 31.825,84

9 15/07/2022 09:44:55 Licitante 01 35.400,00

10 15/07/2022 09:45:22 Licitante 03 35.300,00

11 15/07/2022 09:45:33 Licitante 01 35.250,00

12 15/07/2022 09:46:12 Licitante 03 35.150,00

13 15/07/2022 09:46:22 Licitante 01 35.100,00

14 15/07/2022 09:46:36 Licitante 03 35.050,00

15 15/07/2022 09:47:32 Licitante 01 35.000,00

16 15/07/2022 09:48:07 Licitante 03 34.900,56

17 15/07/2022 09:48:32 Licitante 02 33.300,89

18 15/07/2022 09:48:33 Licitante 01 34.690,00

19 15/07/2022 09:54:45 Licitante 04 31.820,00

Às 09:56 horas do dia 15 de julho de 2022, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa KARBECK
SEGURANÇA EIRELI.
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EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do VezesData/Hora Final do

AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 15/07/2022 09:31:21 15/07/2022 09:36:35 1ª

LANCES 15/07/2022 09:36:35 15/07/2022 09:50:36 1ª

ABERTURA DE VISTAS 15/07/2022 09:50:36 15/07/2022 09:58:06 1ª

HABILITAÇÃO 15/07/2022 09:56:44 15/07/2022 10:29:49 1ª

RECURSO 15/07/2022 10:29:49 1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 15/07/2022 09:31:21

Às 09:31:21 do dia 15 de julho do ano de 2022, nas dependências do(a) Centrais de Abastecimento de
Mato Grosso do Sul  - MS, situada no(a) Rua Antonio Rahe - 680 - Mata do Jacinto, Campo Grande/MS,
reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço
nº 04/2022, para a aquisição de 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..

SISTEMA 15/07/2022 09:31:21 Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

SISTEMA 15/07/2022 09:31:21 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:32:09 Bom dia a todos!

SISTEMA 15/07/2022 09:36:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 35.661,31.

SISTEMA 15/07/2022 09:36:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 36.620,93.

SISTEMA 15/07/2022 09:36:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 439.680,00.

SISTEMA 15/07/2022 09:36:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 36.605,24.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:36:35 Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:36:35 Aberto as propostas do lote LOTE 001.

SISTEMA 15/07/2022 09:36:35 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:39:01 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 36.520,93.

LICITANTE 02 15/07/2022 09:42:35 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.500,89.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:43:04 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.501,00.

LICITANTE 04 15/07/2022 09:43:30 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.724,00.

LICITANTE 02 15/07/2022 09:43:42 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.500,89.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:44:08 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.420,93.

LICITANTE 02 15/07/2022 09:44:09 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.400,89.

LICITANTE 04 15/07/2022 09:44:17 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R$ 31.825,84.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:44:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.400,00.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:45:22 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.300,00.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:45:33 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.250,00.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:46:12 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.150,00.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:46:22 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.100,00.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:46:35 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:46:36 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.050,00.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:47:32 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 35.000,00.

LICITANTE 03 15/07/2022 09:48:07 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 34.900,56.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:48:13 O licitante 04 deu lance de 31.825,84
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

LICITANTE 02 15/07/2022 09:48:32 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 33.300,89.

LICITANTE 01 15/07/2022 09:48:33 O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R$ 34.690,00.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:48:35 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.

SISTEMA 15/07/2022 09:50:36 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 15/07/2022 09:50:36 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:54:15 Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 04.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:54:15 Sr. Licitante Licitante 04, envie a sua proposta.

LICITANTE 04 15/07/2022 09:54:45 O valor negociado do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R$ 31.820,00.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:55:12 Senhor licitante consegue melhorar este valor?

LICITANTE 04 15/07/2022 09:55:53 Infelizmente não, ja estamos no limite

PREGOEIRO 15/07/2022 09:56:44 Declaro classificado o licitante Licitante 04.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:56:44
Às 09:56 horas do dia 15 de julho de 2022, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a
empresa KARBECK SEGURANÇA EIRELI.

PREGOEIRO 15/07/2022 09:58:06 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

PREGOEIRO 15/07/2022 10:29:12
Habilitado o licitante KARBECK SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: Verificada a relação dos documentos
apresentados, declaro a licitante habilitada..

PREGOEIRO 15/07/2022 10:29:49 Declaro classificado o licitante KARBECK SEGURANÇA EIRELI.

SISTEMA 15/07/2022 10:29:49 Declaro iniciada a fase de RECURSO.

PREGOEIRO 15/07/2022 10:32:56
Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
LOTE 001.

LICITANTE 03 15/07/2022 10:46:54

A empresa safety assessoria e planejamento e execução em segurança manifesta intenção de recurso pois
a empresa declarada vencedora não apresentou em planilha atualiza da  item 7.10,71.11,7.12, senhora
pregoeira é preciso analisar a viabilidade de preço, ele tem que comprovar esse valor .

SISTEMA 15/07/2022 10:49:04

 Interesse recursal manifestado pela empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM
SEGURANÇA LTDA  ME para lote LOTE 001, motivo: A empresa safety assessoria e planejamento e
execução em segurança manifesta intenção de recurso pois a empresa declarada vencedora não
apresentou em planilha atualiza da item 7.10,71.11,7.12, senhora pregoeira é preciso analisar a viabilidade
de preço, ele tem que comprovar esse valor ..

SISTEMA 15/07/2022 10:49:10

 Interesse recursal manifestado pela empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM
SEGURANÇA LTDA  ME para lote LOTE 001, motivo: A empresa safety assessoria e planejamento e
execução em segurança manifesta intenção de recurso pois a empresa declarada vencedora não
apresentou em planilha atualiza da item 7.10,71.11,7.12, senhora pregoeira é preciso analisar a viabilidade
de preço, ele tem que comprovar esse valor ..

PREGOEIRO 15/07/2022 10:51:08 Pregoeiro solicitou anexo para a empresa KARBECK SEGURANÇA EIRELI.

SISTEMA 15/07/2022 10:51:37

 Interesse recursal manifestado pela empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM
SEGURANÇA LTDA  ME para lote LOTE 001, motivo: A empresa vencedora deixou de apresentar a
certidão da junta comercial, em seu cadastro no sicaf esta empresa de pequeno porte. não houve a
comprovação. .

LICITANTE 04 15/07/2022 10:52:06 Empresa KARBECK SEGURANÇA EIRELI anexou o documento ANEXOIIIPlanilha1.xlsx solicitado.

PREGOEIRO 15/07/2022 10:52:14
Empresa Karbeck segurança EIRELI, favor encaminhar a planilha atualizada do valor para analise.

SISTEMA 15/07/2022 11:02:56 Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 001.

PREGOEIRO 15/07/2022 11:03:29
Declaro concedido o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante SAFETY
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA LTDA  ME. Senhor licitante, favor enviar
manifesto conforme descrito no edital.

LICITANTE 04 15/07/2022 11:04:11

Informação ao pregoeiro(a) : A empresa vencedora  KARBECK SEGURANÇA EIRELI, não participou do
certame usufruindo  qualidade de EPP, haja vista que no momento do envio da proposta declarou junto a
comprar BR, realizador do presente certame, que não usufrui do benefício, devendo a motivação do recurso
ser desconsiderada.

PREGOEIRO 15/07/2022 11:11:20 Alterada a data do recurso para 20/07/2022 11:03:00 do Lote LOTE 001.

PREGOEIRO 15/07/2022 11:12:36
Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM
SEGURANÇA LTDA  ME.

PREGOEIRO 15/07/2022 11:14:34 Senhores licitantes solicito recurso e contrarrazão via sistema comprasBR.

PREGOEIRO 15/07/2022 11:15:56 Já estão abertos o prazo para recurso e contrarrazão.

Iago
Realce
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

LICITANTE 01 15/07/2022 14:42:24 senhor pregoito solicito acesso a documentação da empresa safety

LICITANTE 01 15/07/2022 15:13:46

OS VALORES INFORMADOS SAO INEXIQUIVEIS, NA QUAL NAO CONSEGUE COMPOR PLANILHA DE
FORMAÇÃO DE PREÇO EM PERFEITO ATENDIEMNTO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA
CATEGORIA, TAMBEM OS PERCENTUAIS  PREVISIONADOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS E
LUCROS NAO COMPORTAM OUTRAS DESPESAS QUE NAO PODEM SER APRESENTADAS EM
PLANILHAS. COMO. IR, CSLL, E RECICLAGEM MAIS COBERTURA DOS VIGILANES DURANTE O
CURSO.

LICITANTE 03 15/07/2022 16:56:34
Boa tarde a empresa irá apresentar o recurso no prazo estabelecido 03(três) dias úteis, sendo assim a
licitante vencedora poderá argumentar sobre os fatos que a empresa irá apresentar no recurso. Sendo
estabelecido o encerramento da licitação para julgar o recurso e contrarazão.

LICITANTE 03 20/07/2022 11:36:10
Empresa SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA LTDA  ME anexou o
documento Recurso.pdf solicitado.

LICITANTE 04 20/07/2022 14:28:28

A KARBECK SEGURANÇA EIRELI vem por esta mensagem manifestar ciência do protocolo do recurso
neste dia 20/07/2022 as 11;36, entretanto conforme a mensagem da pregoeira no dia 15/07, na data do
certame foi oportunizado a SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA
LTDA ME de realizar o protocolo do recurso até o dia 20/07 as 11:03. Logo, tem-se que o recurso é
intempestivo, devendo este não ser admitido. Toda via caso não seja esse o entendimento da Pregoeira,
solicitamos o envio e acesso do Recurso e seus respectivos anexos no E-mail:
karbeckseguranca@gmail.com, bem com a abertura de igual prazo para apresentarmos as contrarrazões
nos termos do edital.

LICITANTE 04 21/07/2022 10:55:09
A KARBECK SEGURANÇA EIRELI vem por esta mensagem comunicar que até o presente momento não
nos foi franquiado o acesso aos documentos/ recurso  e nem abertura de prazo para as respectivas
contrarrazões. Estamos no aguardo da Liberação.

HABILITAÇÃO

Licitante CNPJ

KARBECK SEGURANÇA EIRELI 19097389000163

RECURSO

Licitante CNPJ Data/Hora Intenção Acolhimento de

SAFETY ASSESSORIA
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
EM SEGURANÇA LTDA  ME

15439139000103
15/07/2022 10:51:37

A empresa
vencedora deixou de
apresentar a certidão
da junta comercial,
em seu cadastro no
sicaf esta empresa
de pequeno porte.
não houve a
comprovação.

15/07/2022 11:03:29

EQUIPE

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências
cabíveis.

Iago
Realce






















