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Ref.: Pregão Eletrônico Nº. 04/2022 (MPBA) 
Ref.: Processo Administrativo Nº. 19.09.02684.0008789/2021-64 

 

Brasília, 27 de janeiro de 2022. 
 
 
 
À Comissão de Licitação do Ministério Público da Bahia – MPBA 

 

Prezada pregoeira, 

Sra. Mônica Sobrinho 

 

A empresa Gen3 Tecnologia da Informação, Serviços, Produtos e Negócios EIRELI, 

inscrita no C.N.P.J. sob o nº 27.868.176/0001-16, sediada no Setor Comercial Norte, Quadra 02, 

Bloco D, Loja 310, Shopping Liberty Mall, em Brasília, DF, CEP 70.712-904, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Edmundo Pinheiro Germano Braga, com o objetivo dar 

esclarecimentos para esta casa e nortear a tomada de decisões em razão do recurso 

apresentado em 24/01/2022 pela empresa Every TI Tecnologia & Inovação EIRELI., no certame 

supracitado, vem através desta apresentar a seguir, as nossas contrarrazões: 

1) Da inexequibilidade da proposta comercial apresentado pela empresa Gen3 Tecnologia 

da Informação, Serviços, Produtos e Negócios EIRELI 

Contrarrazão: 

a) A empresa Gen3TI, sendo vencedora da fase lances, foi convocada para apresentar 

todos os documentos exigidos no edital, e seus anexos, o que prontamente fez. Tendo 

apresentado todos os documentos, inclusive sua proposta comercial devidamente 

ajustada ao seu último lance, em conformidade com as exigências do edital. 

b) Refutação das razões de reforma apresentadas pela recorrente: 

 Refere-se a recorrente ao princípio da economicidade. Bem observado pela 

recorrente, tendo em vista que o valor final proposto pela Gen3TI é 48,53% do 

valor estimado para a contratação a ser realizada. Desta forma, resta claro, que 

qualquer comparativo apresentado pela recorrente é insubsistente e que a 

Gen3TI agiu dentro dos limites legais, éticos e morais, não tendo realizado 

qualquer ato contrário às disposições do edital e seus anexos, tendo agido em 

conformidade com as solicitações da Pregoeira, que foram sempre em 

concordância com os preceitos legais. 

 No presente caso, nenhum dos itens unitários constantes da proposta da 

Gen3TI ultrapassou o valor estimado pela Licitante, o que foi o mais 

interessante para a Administração. 

 A utilização distorcida do conceito de inexequibilidade jamais pode afastar a boa 

prática da requerente e desta Administração na busca pela melhor contratação 

para o Erário. 
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c) Embora suficiente as contrarrazões já acima apresentadas, demostramos a seguir, 

planilha de comparativos de preços entre a primeira e segunda colocada do certame, a 

empresa Centro de Pesquisa em Informática Ltda. (Nome fantasia Xsite Consultoria e 

Tecnologia), aonde fica evidente a pequena distância entre os preços praticados e a 

disputa realizada, dinâmica que entendemos atender ao princípio da competitividade 

que tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

 
2) Do não atendimento do Atestado de Capacidade Técnica 

Contrarrazão: 

a) Do objeto do contrato firmado com a BRBPO 

“Prestação de serviços técnico que envolvem a implementação, operação e gestão de 

serviços de segurança da informação, com registro e acompanhamento de serviços, 

visando prover a BRBPO Tecnologia e Serviços S/A, solução unificada de 

vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações web, com garantia 

(manutenção e suporte técnico) e compliance exclusivamente por serviços entregues e 

aferidos por Acordos de Níveis de Serviços (ANS), conforme especificações técnicas.” 

b) Do objeto do edital Nº 04/2022 do Ministério Público do estado da Bahia: 

 “Prestação de serviços de gestão de vulnerabilidades e conformidade de configuração 

para Ativos e Aplicações Web, por meio de solução unificada, a englobar licenciamento 

em modelo de subscrição, instalação, implantação, suporte técnico e treinamento, 

conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.” 

c) Da Habilitação – Qualificação técnica exigida no edital 

Conforme descrito no item 2.7 – Documentação de habilitação – Qualificação Técnica, 

Critérios de aceitação dos dados solicitados: 

“CARACTERÍSTICAS: 

2.7.1 A proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

a licitante forneceu e/ou prestou serviços de mesma natureza e compatíveis 

em características com o objeto, atestando, inclusive, o bom desempenho e 

cumprimento a contento das obrigações contratuais. O atestado visa esclarecer 

que o proponente já tenha instalado a solução ofertada de gestão de 

vulnerabilidade e conformidade de configurações para Ativos e Aplicações 

Web.” 

1a. colocada

Empresa Gen3TI

(R$)

2a. Colocada

Empresa Xsite

Consultoria  e Tecnologia

(ÚLTIMO LANCE)

(R$)

Diferença

(%)

490.000,00R$                            498.999,00R$                     1,80%

Valor Global dos últimos lances ofertados
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d) Desta forma, fica claro e evidenciado no objeto do atestado de capacidade técnica 

apresentado pela empresa Gen3TI a gestão continuada de serviços com solução de 

vulnerabilidades, objeto principal do edital Nº 04/2022 do Ministério Público do estado 

da Bahia, assim configurando a “prestação de serviços de mesma natureza e 

compatíveis em características com o objeto...”, atendendo desta forma a exigência 

editalícia. 

 

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar à esta comissão que seja negado 

provimento ao recurso da empresa Every TI Tecnologia & Inovação EIRELI, mantendo-se a 

decisão que declarou a empresa Gen3TI vencedora do presente certame. 

Atenciosamente 

 

 

_________________________________ 
Gen3 Tecnologia da Informação  

CNPJ: 27.868.176/0001-16 
Edmundo Pinheiro Germano Braga 

REPRESENTANTE LEGAL 

 


