
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

À ILUSTRISSÍMA SRA. PREGOEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – MPBA 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2022
Processo ADMINISTRATIVO nº 19.09.02684.0008789/2021-64

CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
40.584.096/0001-05, com sede à Rua Edístio Pondé, n.º 353, Ed. Empresarial Tancredo Neves, Salas 807/808, 8º
andar, Bairro STIEP, na cidade de Salvador/BA, CEP: 41.770-395, vem, respeitosamente, a tempo e modo, perante
Vossa Senhoria, pelo seu representante legal, apresentar RECURSO, com supedâneo nos fundamentos a seguir
aduzidos:

I – DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO.

Nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2022, SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO, mais
precisamente em seu item 40, cita-se in verbis: “será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da
recorrente’’ [G.N]. 

Assim sendo, para comprovar a admissibilidade recursal, faz-se imperioso aduzir que, no dia 19.01.2022 (quarta-
feira), a ora Recorrente manifestou a sua intenção de interpor o presente recurso administrativo, cumprindo a
determinação contida no edital.

Verifica-se do “Chat do Pregão Eletrônico” que a Recorrente teve a sua intenção de recurso devidamente aceita no
mesmo dia 19.01.2022, apontando-se ainda que o prazo para a Recorrente apresentar suas razões recursais
iniciou-se em 20.01.2022 (quinta-feira), pelo que findar-se-á em 24.01.2022 (segunda-feira). 

Logo, protocolizadas as razões de recurso na presente data, resta-se evidente a tempestividade das referidas
razões recursais.

II – DO BREVE RELATO DOS FATOS. DO DESCUMPRIMENTO DAS PREVISÕES EDITALÍCIAS POR PARTE DA
EMPRESA GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI 

O Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA deu início à licitação em apreço visando o objeto previsto no edital
do pregão eletrônico nº 04/2022, qual seja: 

“Objeto: 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.”

Após o início do certame na data de 19.01.2022, com a participação de 03 (três) licitantes interessadas, verificou-
se que a empresa GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI apresentou
melhor proposta ao Ente Licitante, razão pela qual foi convocada a apresentar documentação exigida em edital e,
posteriormente, foi declarada, até então, vencedora do certame. 

Contudo, após análise da proposta e documentação apresentada pela GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI resta claro, aos olhos da Recorrente, que a empresa em comento não
poderia ter sido habilitada por descumprir uma série de requisitos fundamentais do instrumento convocatório. 

Este instrumento convocatório, em sua página 12/83, evidencia a ponto de sublinhar para a circunspeção do item
11, demonstrando toda preocupação que a equipe técnica deste MPBA teve ao elaborar uma especificação técnica
que venha a atender todas as necessidades do Ministério, sem prejudicar a competitividade no certame. Isto posto,
tornar-se-ia razoável reforçá-lo: 

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. [G.N].

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.
[G.N].

A informação suscitada é corroborada na SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO,
SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA, em que pese
seu item 24.1:

“As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da
documentação apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos



termos deste edital”.

Trazendo à baila supramencionada e compreendendo, ser este, um tópico extremamente relevante ao MPBA, visto
que o não atendimento: 
1. fere as cláusulas editalícias;
2. permite que o serviço/solução a ser contratada não atenda as necessidades desta área técnica, tornando o
ambiente comprometido; 
3. exponha vulnerabilidades e dados do MPBA;

III – DO DESCUMPRIMENTO DAS PREVISÕES EDITALÍCIAS POR PARTE DA EMPRESA GEN3 TECNOLOGIA DA
INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NEGOCIOS EIRELI 

Destarte, passaremos a apontar – tecnicamente – todos os pontos não comprovados/atendidos pela Arrematante,
através da apresentação de sua comprovação técnica intitulada de: “MPBA 04-2022 - Ponto-a-ponto – Final”. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item: 1.1.16. A solução deve apresentar, para cada vulnerabilidade encontrada, evidências da vulnerabilidade
através de saídas das verificações (outputs); (G.N)”

Desconhecendo todo minucioso trabalho da equipe técnica do MPBA na construção e elaboração do Termo de
Referência, a empresa tenta fazer parecer que o produto ofertado atende aos requisitos do edital, conquanto, o link
disponibilizado não traz a principal característica solicitada por esta equipe técnica. O item é cristalino em exigir:
“evidências da vulnerabilidade através de saídas das verificações (outputs)”, porém a Recorrida incapaz de atender
as exigências editalícias mínimas não consegue sequer evidenciar tal comprovação, pois não é possível encontrar
na documentação que cada vulnerabilidade existente no ativo ou IP deva disponibilizar uma “saída” de comando
(outputs) que comprova a existente da falha de segurança. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Itens: 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.”

“Itens: 1.1.21.1. A solução deve indicar a não-conformidade destacando o item de postura e sinalizando que o
objetivo não foi alcançado.”

“Itens: 1.1.21.2. A solução deve possibilitar drill down da informação para identificação dos ativos que deram falha
na verificação de postura.”

“Item: 1.1.22. A solução deve possuir relatoria de garantia de postura e segurança de rede, parametrizável,
indicando o percentual de conformidade”.

Todavia, a documentação genérica apresentada novamente não é capaz de comprovar a disponibilidade da
funcionalidade de avaliação de postura, com possibilidade de parametrização. Senão, vejamos: O item exigido no
edital faz menção a configuração de objetivos de postura dos ativos e alcance definidos pelos administradores do
MPBA. Ora, deveria a Recorrida, ao menos, se preocupar em comprovar o item e não trazer em sua planilha de
comprovação um documento estático de relatório, tendo em vista que no mesmo item solicita: “utilizando como
validador de conformidade o parâmetro pass ou fail”. É notória a falta de conhecimento da Recorrida, já que o link
indicado não é capaz de atender nenhum dos 3 itens suscitados, não sendo possível sequer comprovar nada
concernente a parametrização. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item 1.1.23.9. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no mínimo: Diário, Mensal,
Semanal e Anual”;

Entretanto, a solução ofertada não mantém os dados dentro do ambiente da contratante, não sendo possível
intervenções como verificações de AUDITORIA e ARMAZENAMENTO DOS DADOS durante o tempo de contrato,
além disto, todas as informações mantidas pelo fabricante em sua plataforma em nuvem não, conseguem reter
dados acima de 90 dias. Ademais, no que se refere à logs de atividades de auditoria de usuário a solução não
consegue suportar logs superiores de 30 dias conforme próprio link de referência a seguir:
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/qwebhelp/fo_portal/activity_log/activity_log.htm 

Destarte, não será possível por parte do MPBA gerar informações anuais ou mesmo reter informações durante a
vigência do contrato, visto que a solução não contém gerenciamento interno e não está presente em território
nacional. 

Por fim, importante citar que a PORTARIA Nº 9, DE 15 DE MARÇO DE 2018 Presidência da República/Gabinete de
Segurança Institucional, cita em seu parágrafo 5.4 informa que “Os dados, metadados, informações e
conhecimento, produzidos ou custodiados por órgão ou entidade da APF, referentes aos itens 5.2.2.3, 5.2.2.4 e
5.2.2.6, devem residir exclusivamente em território brasileiro;” https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9-
de-15-de-marco-de-2018-7019179 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item: 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;”

A Recorrida incapaz de atender as exigências editalícias mínimas não consegue sequer evidenciar tal comprovação,



pois a referência utilizada para comprovação deixa claro que o produto não suporta as buscas dos seguintes
parâmetros para configuração de grupos dinâmicos. “Dias desde a descoberta do ativo”, “DNS, Porta TCP e/ou
UDP”, Antivírus Desatualizado não sendo referenciados em nenhum momento os itens, não atendendo ao
solicitado.

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item: 1.2.2.4. Tais agentes devem realizar conexões para o sistema centralizado de gerenciamento de agentes e
scanners, dentro do ambiente do órgão;”

A solução ofertada pela Recorrida é baseada em plataforma na nuvem (cloud), ou seja, não tendo gerenciamento
centralizado dentro do órgão não atendendo ao que foi solicitado pelo instrumento convocatório. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

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

Ao adicionar tal item no Termo de Referência é claro a preocupação da equipe técnica do MPBA em que a solução
permita que o ciclo de vida de um CVE disponibilizado seja suportado por pelo menos 10 anos na console, para que
a contratante possa avaliar continuamente e saber sobre alterações/atualização do CVE, porém não é possível
comprovar estas informações na planilha Ponto-a-ponto da Recorrida. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item: 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;”

Não resta dúvidas no item supramencionado que o MPBA está preocupado em realizar uma análise de
vulnerabilidade no ambiente total a fim de avaliar o grau de exposição do mesmo, avaliando, inclusive todos os
softwares instalados e não se limitando apenas aos que foram mencionados no item. Dito isto, o documento
apresentado pela Recorrida não é capaz de comprovar e corresponder as informações solicitadas no Termo de
Referência. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item: 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”

Novamente a Arrematante não conseguiu apresentar tais comprovações como: 

• SANS 20 Critical Security Controls; e 
• ISO 27000;

Não atendendo as exigências mínimas do edital. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item 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;”

Na construção deste item, não resta dúvidas que o MPBA tem como objetivo avaliar se os softwares de antivírus
estão instalados e atualizado no ambiente com objetivo de identificar e quantificar se seus ativos estão
corretamente configurados e com o no mínimo a proteção básica através da avaliação de conformidade do antivírus
instalado, entretanto, mais uma vez, a planilha apresentada não corresponde as informações solicitadas no Termo
de Referência, não atendendo ao item. 

O instrumento convocatório solicita, in verbis: 

“Item 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;”

O MPBA tem como objetivo a avaliação das configurações dos Sistemas Operacionais tradicionais e Banco de
Dados, visando diminuir o grau de exposição avaliando se as configurações mínimas necessárias estão habilitadas.
É importante que as organizações estabeleçam uma política de segurança para avaliar alguns critérios importantes,
tais como: senhas com o mínimo de caractere permitido, caractere complexo, tempo de senha.
Entretanto, novamente desconhecendo todo minucioso trabalho desta equipe técnica do MPBA para a construção
do Termo de Referência, a planilha apresentada pela Recorrida 
não corresponde as informações mínimas exigidas.

DA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NA PROPOSTA COMERCIAL

Novamente, trazendo a baila para a importância das disposições técnica e preocupada com o investimento que já
foi realizado por este MPBA, a equipe técnica solicitou através do item 1.7.1 que a empresa contratada em questão
entregasse também o Plugin da Forescout, entendendo este setor técnico que a compatibilidade é fundamental
para o processo de automatização dos recursos. 



A importância de se entregar o plugin da Forescout pode ser visto através de justificativa apresentada pelo próprio
edital em sua página 35/83. Item 1.8 do Anexo II – Termo de Referência, a saber: 

“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 compliance com as políticas, isolando esses equipamentos em uma rede que não afete a rede principal de
dados, dentre outros”.

“Atualmente o Forescout atua de forma integrada com a Solução de Antivírus que permitiu a automatização de
atividades como, por exemplo, a instalação do antivírus nas máquinas identificadas pelo Forescout que não
possuem este software instalado e/ou que estejam com problemas, tirando um overhead de trabalho de suporte
para manter o parquet seguro nesta esfera de segurança digital”.

O edital é explícito em afirmar, na mesma seção, que “Requer o módulo de extensão/integração - Forescout
eyeExtend”.

Entretanto, a empresa arrematante, em nenhum momento, se preocupou em demonstrar a esta COMISSÃO que os
produtos/serviços que serão entregues possuem o Plugin da Forescout, muito menos especificamente como
requerido o “Forescout eyeExtend”, visto que não é possível identificar tal comprovação, quer seja na proposta
inicial “Gen3TI---Prop-Comercial-01.22.001-v1.0-_MPBA-04-2022_”, quer seja na proposta ajustada “Gen3TI---
Prop-Comercial-01.22.001-v1.0-_MPBA-04-2022_”. 

Não existem informações claras e precisas na proposta de preços do licitante referentes ao fornecimento do
módulo de integração Forescout eyeExtend, tais como: 
• Nome do Produto;
• Part numbers (SKU’s);
• Informações adicionais; e 
• Quantitativos de licenças

O documento que embasa e compromete a licitante com a sua oferta e com o que será entregue à Administração é
justamente a sua proposta comercial, que deve ser completa e inequívoca, o que não ocorre neste caso.

O item 8 da SEÇÃO III da PARTE II do instrumento convocatório, à página 10/83, preconiza claramente que a
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA “deve conter, minimamente, os seguintes dados: 
[...]
b) indicação de fabricante ofertado para cada item
[...]”

É flagrante o descumprimento do requisito editalício pois a proposta de preços ajustada não faz nem menção ao
fabricante Forescout. Um requisito explícito não pode ser substituído por simples afirmação em chat durante a
sessão eletrônica do certame, sem minimamente especificar o quantitativo de licenças Forescout eyeExtend que
estão sendo ofertadas.

Neste mister, é importante ressaltar que, ainda que se considere a resposta sintética apresentada pela RECORRIDA
como uma suposta oferta de 1.500 licenças da solução da Forescout, este número é insuficiente para atendimento
às necessidades do MPBA. Conforme documentação pública do fabricante Forescout, disponível em
https://docs.forescout.com/bundle/licensing-sizing-guide/resource/licensing-sizing-guide.pdf pois não é permitido
ofertar um número inferior de licenças deste módulo da Forescout (Sub-Scoping) em relação ao licenciamento
atual da Forescout (3.500 dispositivos), número que se pode aduzir dos itens 1.5 e 1.8 do Anexo II – Termo de
Referência ou através de simples consulta do licitante ao fabricante da solução.

O documento do fabricante Forescout, em sua página 3, na seção “License Sub-Scoping” é categórico em afirmar
que “Forescout offers sub-scoping for eyeControl and eyeRecover as well as for eyeExtend products for Advanced
Compliance, EMM, EPP, EDR, PAM and CTM categories” (Tradução: “Forescout oferece subescopo para eyeControl e
eyeRecover, bem como para produtos eyeExtend para as categorias Advanced Compliance, EMM, EPP, EDR, PAM e
CTM”), o que não inclui a categoria de VA (Vulnerability Analysis), destacada inclusive com imagem do site do
fabricante no item 1.8 do Anexo II – Termo de Referência.

Assim, a RECORRIDA, além de ser omissa em sua proposição, prejudicando na origem a sua oferta, atenta contra a
isonomia do certame, ao ofertar solução inferior àquela pretendida pela Administração, colocando todos os demais
concorrentes, que realizaram a oferta em acordo com o edital, em clara desvantagem competitiva no certame. 

Veja Ilustre Julgador que não são poucas as previsões editalícias não atendidas pela RECORRIDA, que se sagrou
vencedora do certame, até então. Além de a solução ofertada pela mesma não atender tecnicamente as exigências
técnicas do Termo de Referência, Anexo II do Edital, ainda se fez omissa em sua oferta comercial ao não informar
com clareza e precisão todos os produtos a serem entregues ao MPBA, inviabilizando a aceitação de proposta.

IV – DO DIREITO 
IV.1 – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, “a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se
compreenderia que a administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer
do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula a seus termos
tantos os licitantes como a Administração que o expeliu (art. 41).” (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo,
Malheiros, 2003, p. 266) (G.n.)



No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246):

“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. O princípio da vinculação
tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos
interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação,
normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter
conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. 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. “(G.n.)

A respeito do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Lei nº. 8.666/93 é clara ao dispor que as
regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Senão vejamos:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”. (G.n.)

Assim, não pode a Administração Pública simplesmente tomar uma série de medidas infringindo o edital, como no
caso em tela, quando declarou como vencedora do certame empresa que, claramente, não atende todos os
requisitos previstos em edital. 

Como cediço, o Edital faz lei entre a Administração Pública e os licitantes, consoante já consolidado pela
jurisprudência pátria, a saber:

“licitação – mandado de segurança – INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE – REQUISITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO
EDITAL – SE O EDITAL ESPECIFICOU A FORMA COMO DEVERIAM SER APRESENTADOS OS DOCUMENTOS E, MAIS,
ESTABELECEU CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, NÃO PODE SER EXIGIDO DA ADMINISTRAÇÃO OUTRO MODO DE
ATUAÇÃO, SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL (ART. 41 DA LEI 8.666/93) – RECURSO IMPROVIDO” (Apelação Cível nº 0012683-86-2010.8.26.0562 –
TJSP – Rel. Des. Aliende Ribeiro, DJ: 01/04/2013)(G.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA. TIPO TÉCNICA E PREÇO. REGIME DE
EMPREITADA. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DO ART. 7º, III DA LEI 12.016/09 NÃO EVIDENCIADOS.
DECISÃO AGRAVADA INALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
- Considerando que os parâmetros utilizados pela autoridade coatora para atribuição de notas referentes às
propostas técnicas apresentadas pelos licitantes, não se verifica motivo que justifique o deferimento da medida
liminar pretendida em Mandado de Segurança. 
- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "princípio da vinculação ao instrumento
convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados
até o final do certame" (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ
9.12.2003, p. 213.). 
- Ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei Federal 12.016/09, deve ser
indeferida a medida liminar pretendida, objetivando a suspensão da licitação na modalidade de concorrência, pelo
tipo técnica e preço, devendo aguardar-se a análise do mérito.” (Agravo de Instrumento nº 1.0000.16.069412-
1/001 – TJMG – Rel. Des. Moacyr Lobato, DJ: 04/05/2017) (G.n.)

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. LEI 8.666/93. DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE MAIOR QUALIDADE DO SEGUNDO COLOCADO. SENTENÇA CONFIRMADA. O
Edital é a lei do certame, cuja vinculação dos participantes, bem como da Administração Pública é obrigatória,
tendo que se perseguir, por certo, o cumprimento de todas as exigências e disposições nele dispostas”. (TJMG.
Processo n.º 1.0011.04.005607-6/001. Rel. José Domingues Ferreira Esteves. 02/09/05). (G.n).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
NÃO COMPARECIMENTO À JUNTA MÉDICA. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DO
CONCURSO. NOVA OPORTUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência tem entendido que o edital do concurso é instrumento formal que regula o certame, deve ser
respeitado em todas as suas regras, não podendo ser desconsiderado, sob pena de invalidação de todo o processo
administrativo, especialmente se o candidato não impugnou previamente qualquer item do edital, por força do
princípio da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia (AG 2006.01.00.040726-6, Rel. Desembargadora
Federal Selene Maria de Almeida, 5ª Turma, DJ 17/05/07).2. A divulgação ou convocação de candidatos mediante
publicação no diário oficial não viola os princípios da publicidade, razoabilidade ou impessoalidade.3. Sentença
confirmada.4. Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº 2009.34.00.005104-1/DF – TRF 1ª Região – Rel. Des.
Federal José Amilcar Machado, DJ: 27/08/2012) (G.n.)

Na mesma linha veja a posição do STJ sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se
traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do
certame, vez que vinculam as partes”. (Superior Tribunal de Justiça. REsp. 354977/SC. 1ª Turma. Min. Humberto
Gomes de Barros. 09/12/2003) (G.n).

V – DO PEDIDO

Logo, com base na fundamentação precedente, requer a RECORRENTE que seja revogada a decisão que declarou
vencedora do certame a RECORRIDA, e que seja dado prosseguimento ao certame com a convocação das demais



licitantes na ordem de classificação. 

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, 24 de janeiro de 2022.

__________________________________________
CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA LTDA.
João Gualberto Rizzo Araújo
jgra@xsite.com.br
Sócio-Diretor: XSITE Consultoria e Tecnologia
Razão social: Centro de Pesquisas em Informática LTDA
Endereço: Rua Edístio Pondé, 353, sala 807, STIEP, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-395
CNPJ: 40.584.096/0001-05, (71)3342-7274 / (71)98182-5862

 Fechar


