
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A(AO) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 04/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA 

EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
sob o CNPJ n° 08.925.028/0001-41, com endereço eletrônico licitante@every.com.br, sediada no SHN Quadra: 1,
Lote A, Bloco F, Sala 1604, Edifício Vision Work & Live, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.701-060, representante
legal João Eduardo Nery de Oliveira, inscrito sob CPF n° 014.666.137-00 , vem tempestivamente, à presença de
Vossa Senhoria, por meio de seu representante legal, pautada nas legislações pertinentes, interpor o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão administrativa que habilitou e declarou vencedora do presente
certame licitatório a empresa GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI,
inscrita no CNPJ 27.868.176/0001-16, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a
“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 especificações contidas no Edital e no Termo de Referência deste certame. 
Em sua fase de análise da proposta e habilitação, a licitante GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS,
PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI teve sua documentação aceita, sendo declarada habilitada no certame. Todavia,
conforme se verá a seguir, o ato que declarou a licitante recorrida vencedora goza de vícios e irregularidades, haja
vista que a documentação apresentada pela licitante não cumpre com os requisitos basilares do instrumento
convocatório, de modo que este erro não poderá ser sanado sem alterar substancialmente a proposta, acarretando
o descumprimento das exigências do Edital.
1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, salienta-se que nos termos do item 40 do Edital do presente certame, resta expresso que cabe
recurso administrativo após a fase de habilitação, a partir da declaração do vencedor pela autoridade julgadora,
observando o prazo de 3 dias úteis para apresentação das razões recursais. Deste modo, o presente recurso
mostra-se tempestivo.
2. DAS RAZÕES PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO
O presente recurso é interposto em decorrência da habilitação da empresa GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 27.868.176/0001-16, como licitante vencedora, uma
vez que a empresa supracitada apresentou em sua documentação informações insuficientes para atender às
exigências edilícias.
Diante das especificações apresentadas pelo instrumento editalício, pormenorizamos abaixo os itens descumpridos
pela licitante GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI e que
fundamentam a sua desclassificação.
3. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
No que tange à proposta comercial apresentada pela licitante GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS,
PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI resta lembrar que a empresa licitante em comento apresentou proposta final
considerada inexequível, vez que o último valor por ela apresentado é consideravelmente menor do que o valor
estimado para o certame, sendo precisamente 51,5%, abaixo da quantia. 
Salientamos que o valor apresentado pela empresa, qual seja, R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais),
não é suficiente para arcar com os custos de um projeto tão relevante e desafiador, vez que além dos serviços de
suporte técnico e treinamento, envolve tambem o fornecimento e licenciamento de solução de software de gestão
de vulnerabilidades, assim como a sua instalação e implantação. 
O professor Jesse Torres assevera que preço inexequível ou inviável é “aquele que sequer cobre o custo do
produto, da obra ou do serviço. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558)” (Grifo nosso)
Ainda, Marçal Justen Filho alerta sobre os cuidados e possíveis implicações negativas da admissão de propostas
com valores inviáveis:
“ADMITIR GENERALIZADAMENTE A VALIDADE DE PROPOSTAS DE VALOR INSUFICIENTE PODE SIGNIFICAR UM
INCENTIVO A PRÁTICAS REPROVÁVEIS. O licitante vencedor procurará alternativas para obter resultado econômico
satisfatório. ISSO ENVOLVERÁ A REDUÇÃO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS
TRIBUTOS E ENCARGOS DEVIDOS, A FORMULAÇÃO DE PLEITOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO E ASSIM POR
DIANTE.(Justen Filho, 2010, p. 654)” (Grifo nosso)
É válido trazer à baila que diante de um valor tão baixo e que certamente não representa a realidade é
imprescindível que seja realizada diligência através da apresentação da planilha de custos deste projeto para
comprovar que a licitante tem a plena capacidade e aptidão para a consecução do serviço e que planeja utilizar os
recursos mínimos necessários para alcançar o sucesso de um projeto como este.
Alinhado a esse entendimento o item 27.5.2 do certame exprime que 
“Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através
de documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou
suficientes para o fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto da licitação”. (Grifo nosso)
Corroborado a esse entendimento, o art. 48 da lei 8.666/93 é claro ao preconizar e definir que as propostas com
preços manifestamente inexequíveis são aquelas que não demonstrem sua viabilidade através de documentação
pertinente. Ou seja, é evidente a obrigação de exigir a documentação que demonstre devidamente a viabilidade do
preço ofertado pela licitante.
É válido trazer á baila que o edital, em seu item 27.5, profere que “o ônus da prova da exequibilidade dos preços
ofertados, quando requerido, incumbirá exclusivamente à autora da proposta”.
Dito isso, salienta-se que a proposta da licitante, além de se infringir os ditames supracitados do edital, também
feriu princípios editalícios basilares que norteiam o certame, como o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, da legalidade, do julgamento objetivo, concorrência. Lembre-se que só se deve adjudicar licitante



que esteja em plena conformidade com as exigências do Edital, de maneira a garantir a contratação mais vantajosa
para o MPBA.
Entre os princípios supracitados, destaca-se o princípio da “vinculação ao instrumento convocatório”, que está
estritamente vinculado ao melhor interesse da administração pública e é o objeto de maior garantia para o devido
cumprimento licitatório, vez que o edital que regulamenta o certame.
Coadunado ao princípio da “vinculação ao instrumento convocatório”, que determina os ditames licitatórios que as
partes interessadas devem seguir, temos o princípio do procedimento formal, que determina que a administração
siga as regras por ela própria estipulada no instrumento que convoca e rege a licitação. O art. 41, da Lei 8.666/93,
assevera que: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Alinhado a esse entendimento o autor José dos Santos Carvalho Filho preconiza que: 
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. (...) Vedado à
Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se
exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais
hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto”.
(CARVALHOFILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246.)”
(Grifo nosso).
Diante de todo o exposto, é fato incontroverso que a habilitação da empresa GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI fere diretamente o disposto no edital, e resguardando o princípio da
isonomia, a desabilitação da licitante é medida que se impõe e deve prosperar.

4. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NÃO ATENDE AO SOLICITADO
O edital é claro no item “1. OBJETO” ao especificar “... licenciamento em modelo de subscrição...”. Os documentos
“Atestado de Capacidade Técnica” e “Contrato de Prestação de Serviços” apresentados pela empresa GEN3
TECNOLOGIA DA INFORMACAO não comprovam o licenciamento, e sim “serviços técnicos especializados”. Mesmo
que a empresa tenha prestado serviços com o uso de softwares, conforme escrito no Atestado de Capacidade
Técnica “O serviço é executado com uso de ferramentas para medir o comportamento de cada componentes e
monitorar os alarmes a eles vinculados”, divergente de “licenciamento em modelo de subscrição”, portanto não
atendeu ao solicitado no edital, comprovado pela “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO” do contrato entregue que
caracteriza a prestação exclusiva de serviços técnicos.
5. DO PEDIDO 
Diante de todo o exposto, certa da sabedoria e senso de justiça, espera-se que o presente documento seja
recebido com efeito suspensivo e provido para inabilitar a empresa GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI pelos fartos motivos elencados neste documento e,
consequentemente, convocar a empresa subsequente conforme determinado no instrumento convocatório do
presente certame.
Caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, requer a Recorrente que o presente recurso seja submetido
à autoridade que lhe é hierarquicamente superior para que, em análise ao mérito do presente documento, lhe seja
dado provimento.
Termos em que pede e aguarda deferimento. 
Brasília, 24 de janeiro de 2022
EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI
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