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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 do Estado 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 Centro de Pesquisas em Informática Ltda., no 

certame supracitado, vem através deste apresentar a seguir, as nossas contrarrazões aonde 

evidenciamos a comprovação de todos os requisitos técnicos ora questionados: 

1) Dos recursos apresentados 

 

Nota: Com o objetivo de não tornar este documento extenso e repetitivo, não citaremos aqui 

toda a argumentação feita pela reclamante, porém reproduziremos os todos os 

itens/requisitos técnicos do edital, os quais são questionados quanto ao não atendimento. 

“11. DOCUMENTO TÉCNICO emitido pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da 

Seção II desta Parte do Edital). 

11.1 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de 

documento único que englobe todas as especificações técnicas exigidas, quanto a 

apresentação de múltiplos documentos. 

11.2 O(s) documento(s) deverá ser capaz de comprovar o atendimento do objeto às 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – ANEXO II e nas “Especificações 

Técnicas Detalhadas” – ANEXO III a este edital. 

11.3 Somente serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo(s) 

fabricante(s), tais como catálogos técnicos, manuais, fichas de especificação técnica, link 

para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da internet 

e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto ofertado 

pela licitante possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias. 

11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em língua portuguesa. Entretanto, 

será admitida a apresentação de arquivos técnicos em idioma diverso do nacional, 

produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que acompanhados de tradução 
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simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas 

relativas à falsidade documental.” 

Contrarrazão: 

Todos os requisitos técnicos foram comprovados através do encaminhamento no devido 

campo do sítio Comprasnet do arquivo digital “MPBA-TECNICO-PP”. Arquivo este, enviado no 

formato popularmente conhecido como “.zip” (compactado) aonde nele se encontram os 

seguintes outros arquivos conforme abaixo demostrados. 

 

Imagem 01 

 

Imagem 02 
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Imagem 03 

 

Imagem 04 

 

Imagem 05 
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Imagem 06 

 

Imagem 07 

Importante ressaltar que todos os arquivos apresentados são “tradução simples para o 

português atestada pela licitante” conforme exigido no item Nº. 11.4 do referido edital. Todavia, 

todos eles, em suas páginas de “capa” contém links para URLs do fabricante Qualys aonde se 

encontra a documentação/comprovação original em idioma diverso do nacional. 

2) Dos recursos apresentados (continuação) 

“1.1.16. A solução deve apresentar, para cada vulnerabilidade encontrada, evidências da 

vulnerabilidade através de saídas das verificações (outputs);” 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- Vulnerabilidade.pdf” com a tradução para o 

idioma português da url View Vulnerability Information (qualys.com aonde se evidencia a 

comprovação ao requisito técnico. 

  

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/knowledgebase/win_vulnerability_information.htm
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Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

“O que há na seção Resultados Detalhados do relatório? 
Você verá cada host identificado pelo endereço IP com informações adicionais (se coletadas 
durante a verificação): 
Endereço IP (nome do host DNS, nome do host NetBIOS) Sistema operacional 
Para cada host, você verá as vulnerabilidades detectadas por nível de gravidade - 
vulnerabilidades confirmadas, vulnerabilidades potenciais e informações coletadas. As 
vulnerabilidades desativadas aparecerão esmaecidas.” 
 

Vide url Tell me about Vulnerability Scan Results (qualys.com) 
 

3) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.1.21. A solução deve parametrizar dados de segurança e postura com o objetivo de 

atingir um nível de conformidade delimitado pelo administrador utilizando como validador 

de conformidade o parâmetro pass ou fail. 

1.1.21.1. A solução deve indicar a não-conformidade destacando o item de postura e 

sinalizando que o objetivo não foi alcançado. 

1.1.21.2. A solução deve possibilitar drill down da informação para identificação dos ativos 

que deram falha na verificação de postura. 

“1.1.22. A solução deve possuir relatoria de garantia de postura e segurança de rede, 

parametrizável, indicando o percentual de conformidade.” 

 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- Relatorios SCA.pdf” com a tradução para o 

idioma português da url Qualys VM, PC, SCA aonde se evidencia a comprovação aos requisitos 

técnicos. 

Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

"Conte-me sobre o Relatório de aprovação/falha (pass ou fail) de regra SCAP 
Inicie o Relatório de aprovação/reprovação de regra para ver a postura de conformidade SCAP 
para uma regra específica em uma política SCAP selecionada.” 
 

Vide url Tell me about the SCAP Rule Pass/Fail Report (qualys.com) 
 

4) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.1.23.9. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no mínimo: 

Diário, Mensal, Semanal e Anual;” 

  

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/scans/win_scan_results.htm?rhhlterm=vulnerability%20vulnerabilities%20results#view_results
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/index.htm#t=module_sca%2Fwin_sca_report.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/module_fdcc/report/fdcc_rule_pass_fail_report.htm
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Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- Relatorios.pdf” com a tradução para o idioma 

português da url Reporting - The Basics (qualys.com aonde se evidencia a comprovação ao 

requisito técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

"Configurar agendamentos de relatórios 

Programe seus relatórios para serem executados automaticamente - diariamente, 

semanalmente, mensalmente. Dessa forma, você obterá os dados de vulnerabilidade 

mais atualizados com as tendências mais precisas. Além disso, você pode agendar 

relatórios para serem executados em marcos importantes, como o último dia do 

trimestre, sem fazer login para fazer isso." 

 

Vide url Configure Report Schedules (qualys.com) 
Com relação aos relatórios anuais pode ser feitos a cada 12 meses conforme print 

abaixo: 

 

 

5) Dos recursos apresentados (continuação) 

“1.2.1.12. A solução deve oferecer capacidade de configuração dinâmica de grupos de ativos 

através de no mínimo as seguintes características: 

a. Sistema Operacional, Endereço IP, DNS, Porta TCP e/ou UDP, Dias desde a 

descoberta do ativo, Exploit disponível, Hosts com Antivírus Desatualizado;” 

b. Diário, Mensal, Semanal e Anual;” 

 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- Marcacao de Ativos.pdf” com a tradução para o 

idioma português da url Get Started with Asset Tagging (qualys.com) aonde se evidencia a 

comprovação ao requisito técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/reports/reporting_basics.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/reports/schedules/schedule_report.htm?rhsearch=report%20schedule&rhhlterm=report%20reports%20reporting%20schedules%20schedule%20scheduled%20scheduling
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/host_assets/tags_asset_tagging.htm
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"Agrupar por opção 
Depois de obter os resultados da pesquisa de ativos, convém organizá-los ainda mais em 
agrupamentos lógicos. Oferecemos várias opções de agrupamento como sistema operacional, 
porta aberta, endereço DNS, tags, vulnerabilidades e muito mais." 
 

Vide url Group By Option (qualys.com) 
 

6) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.2.2.4. Tais agentes devem realizar conexões para o sistema centralizado de 

gerenciamento de agentes e scanners, dentro do ambiente do órgão;” 

Contrarrazão: 

No caso do MPBA, este ambiente, após adquirido passará ser apenas do MPBA, como o 

conceito de qualquer nuvem existente hoje no mercado. 

Ressaltando que, outros órgãos não terão visibilidade, tão pouco permissão para acessa-

lo. Seguindo o mesmo conceito de qualquer ambiente em nuvem, a estrutura física que não está 

dentro do órgão, porém o ambiente assim disponibilizado em nuvem torna-se uma extensão da 

infraestrutura do órgão, assim fazendo parte deste ambiente. 

Todavia, cabe destacar que, a nuvem da Qualys poderá ser utilizada caso necessário. 

7) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.2.6.5. A solução deve ser compatível com CVE e fornecer pelo menos 10 anos de cobertura 

CVE; “ 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- FAQ.pdf” com a tradução para o idioma 

português da url General FAQ | Qualys aonde se evidencia a comprovação ao requisito técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada,  extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

"Com que frequência o banco de dados de vulnerabilidades é atualizado? 

A Qualys atualiza seu banco de dados de vulnerabilidades com várias verificações de 

vulnerabilidades todos os dias, à medida que surgem novas vulnerabilidades. Uma 

média de 20 novas atualizações de assinaturas são entregues a cada semana. Mantemos 

a maior, mais abrangente e atualizada Base de Conhecimento de Vulnerabilidades do 

setor. Nossa base de conhecimento compatível com CVE contém mais de 35.000 

verificações." 

 

Vide url: General FAQ | Qualys 
  

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/portal-help/en/assetview/assets/group_assets.htm
https://www.qualys.com/support/faq/general/
https://www.qualys.com/support/faq/general/#hoitvdu
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8) Dos recursos apresentados (continuação) 

“1.2.6.8. A solução deve fornecer varredura para aplicativos comerciais diversos e 

proprietários, incluindo, mas não limitando-se a: Java, Adobe, Oracle, Apple, Microsoft, 

Check Point, Palo Alto Networks, Cisco, Fortinet, Fireeye, McAfee, etc;” 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- FAQ.pdf” com a tradução para o idioma 

português da url General FAQ | Qualys aonde se evidencia a comprovação ao requisito técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada,  extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

"Guia de uso - Software 
Categorização 
Os dados normalizados no Global AssetView (GAV) possuem aplicativos de software 
categorizados com base em um sistema de classificação/categorização desenvolvido 
internamente. A categorização, que dá ao usuário uma ideia sobre a função primária do produto, 
foi derivada de termos padrão do setor, bem como de outros sistemas de classificação do setor 
bem conhecidos. 
Versão principal e secundária do produto 
Exemplos: 
a) “Cliente Oracle 10g 10.2.1” - Versão: 10.2 
b) “Adobe Acrobat 9 Pro 9.5.2” - Versão: 9.5 
c) “Visual Studio Community 2017 15.9.7” - Versão: 15.9" 
 

Vide url Usage Guide - Software (qualys.com) 
 
(Continuação) 
 
"Procurando por software vulnerabilidades. - categoria 
Use um valor de texto ##### para encontrar vulnerabilidades de software com uma categoria de 
vulnerabilidade (CGI, banco de dados, DNS, BIND, etc). Consulte Categorias de Vulnerabilidade na 
ajuda online para nomes de categorias. 
Exemplo: 
 
Mostrar descobertas com a categoria CGI 
 
vulnerabilities.category: ""CGI"" 
 
vulnerabilidades.clienteGravidade 
Use um valor inteiro ##### para encontrar vulnerabilidades de software com essa gravidade 
definida pelo cliente (1-5). 
Exemplos: 
 
Mostrar descobertas com gravidade definida pelo cliente 4 
 
vulnerabilities.customerSeverity: ""4"" 
 
Mostrar descobertas com severidade 5 definida pelo cliente e DNS de categoria 
 
vulnerabilities: (customerSeverity: ""5"" AND category: ""DNS"") 
 
vulnerabilidades.cveids 
Use um valor de texto ##### para encontrar vulnerabilidades de software com IDs CVE." 

https://www.qualys.com/support/faq/general/
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/am/help/Appendix/usage_guide_software.htm
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Vide url Searching for Software (qualys.com) 
 

9) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.2.7.3. A solução deve fornecer dashboards visuais, em formato de placar, contendo as 

verificações e controles de segurança verificados com indicação de sucesso ou falha, com 

base nos principais frameworks de segurança reconhecidos pela indústria, tais como: 

a. SANS 20 Critical Security Controls; 

b. ISO 27000; 

c. NIST Cybersecurity Framework; 

d. PCI Data Security Standard; 

e. CIS Benchmark L1 e L2;” 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys - Gerenciar controles.pdf” com a tradução para 

o idioma português da url Qualys VM, PC, SCA aonde se evidencia a comprovação ao requisito 

técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

Seguem especificações fornecidas pelo fabricante, conforme abaixo:  

Formerly the SANS Critical Security Controls (SANS Top 20) these are now officially called 

the CIS Critical Security Controls (CIS Controls). 

The 18 CIS Critical Security Controls (cisecurity.org) 

O ISO 27000 é um framework amplo e possui vários sub controles que ditam vários 

aspectos de tecnologia da informação: 

ISO/IEC 27000-series - Wikipedia 

Os controles CIS existentes na plataforma são plenamente capazes de atingir o mesmo 

objetivo buscados no padrão ISO 27000 

 

10) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.2.7.4. A solução deve fornecer auditoria de programas antivírus para determinação de 

presença para, no mínimo, os seguintes produtos: TrendMicro Office Scan, McAfee 

VirusScan, Microsoft Endpoint Protection e Kaspersky; “ 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys - Guia Ativos.pdf” com a tradução para o idioma 

português da url View Assets (qualys.com aonde se evidencia a comprovação ao requisito 

técnico. 

  

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/cs/help/search_tips/software_tokens.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/index.htm#t=module_pc%2Fcontrols%2Fcontrols_lp.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/index.htm#t=module_pc%2Fcontrols%2Fcontrols_lp.htm
https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list/
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27000-series
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/am/help/inventory/view_assets.htm
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Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução 

para comprovação do requisito técnico solicitado: 

"Guia de uso - Software 
Categorização 
Os dados normalizados no Global AssetView (GAV) possuem aplicativos de software 
categorizados com base em um sistema de classificação/categorização desenvolvido 
internamente. A categorização, que dá ao usuário uma ideia sobre a função primária do produto, 
foi derivada de termos padrão do setor, bem como de outros sistemas de classificação do setor 
bem conhecidos.Exemplos: 
 
a) McAfee Endpoint Security Platform → Segurança / Endpoint Protection → Nível 1: Segurança, 

Nível 2: Endpoint Protection" 

 
Vide url Usage Guide - Software (qualys.com) 

 
11) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.2.7.6. A solução deve permitir auditoria de conformidade em servidores Windows, Linux, 

Bancos de Dados SQL Server, a fim de determinar se estão configurados de acordo com os 

principais Framework de segurança como, por exemplo, NIST, NSA, SOX e PCI;” 

Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- SCA.pdf” com a tradução para o idioma 

português da url 

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/index.htm#t=module_sca%2Fs

ca_get_started.htm (Qualys VM, PC, SCA) aonde se evidencia a comprovação ao requisito 

técnico. 

Embora suficiente a documentação apresentada, extraímos e apresentamos a tradução para 

comprovação do requisito técnico solicitado: 

“Gere relatórios - Seu relatório SCA fornece uma postura de conformidade atualizada em relação 
aos benchmarks CIS em sua política. Cada relatório inclui referências a padrões de conformidade 
(PCI-DSS, HIPAA, NIST e mais), informações de remediação, criticidade de controle fornecida pela 
Qualys.” 

 
Vide url SCA - Security Configuration Assessment (qualys.com) 

 

12) Dos recursos apresentados (continuação) 

 “1.8 INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E/OU ESPECIFICAÇÕES EXCLUSIVAS 

O Forescout é uma das principais soluções de segurança da informação adquirida e 

implementada no ambiente computacional do MPBA, inclusive tornou-se case de sucesso da 

fabricante. Por meio dela foi possível implantar importantes controles de segurança como, 

por exemplo, permitir acesso à rede institucional somente de computadores próprios e 

integrantes do domínio do MPBA; bloquear qualquer ativo de rede de trafegar na rede que 

não atendam aos requisitos de mínimos de segurança, automatizar a mudança de vlan de 

equipamentos que não estejam complaince com as políticas, isolando esses equipamentos 

em uma rede que não afete a rede principal de dados, dentre outros.” 

  

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/am/help/Appendix/usage_guide_software.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/index.htm#t=module_sca%2Fsca_get_started.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/module_sca/sca_get_started.htm
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Contrarrazão: 

Foi apresentado o documento “Qualys- Forescout.pdf” com a tradução para o idioma português 

da Forescout Integration with Qualys aonde se evidencia a comprovação ao requisito técnico. 

Vide Datasheet: 

ForeScout-Extended-Module-for-Qualys-Vulnerability-Management-Datasheet.pdf 
 

Conclusão 

Resta entender que a reclamante não se ateve aos fatos e evidências apresentadas pela 

empresa Gen3TI de maneira tempestiva, ou seja, no momento de colocação de sua proposta 

comercial no sítio do Comprasnet e desta forma cumpriu com todo o rito editalício. 

Aproveitamos oportunidade para acautelar esta comissão editalícia que a empresa que 

ora questiona o produto apresentado legitimamente e com todas as comprovações exigidas no 

certamente, sequer apresentou em sua documentação a comprovação “ponto a ponto”, item 

claro e exigido. Sendo assim não cabe sequer questionar sabendo que será desclassificada 

imediatamente por falta de documentação comprobatória e por tanto sua única finalidade fica 

claro é a de tumultuar a atrasar o processo licitatório. 

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

provimento ao recurso da empresa da empresa Centro de Pesquisas em Informática Ltda., visto 

que, nada daquilo ora apresentado pode ser sustentado, 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 

 

https://success.qualys.com/discussions/s/article/000003136
https://www.forescout.com/wp-content/uploads/2015/12/ForeScout-Extended-Module-for-Qualys-Vulnerability-Management-Datasheet.pdf

