Assunto: Pregão Eletrônico nº 0003/2021 – Retomada do Procedimento após
Sentença – Rescisão do Contrato firmado com a RUST e convocação da KRYPTUS
para análise de proposta de preços e documentação de habilitação.
Histórico dos Fatos
1.
Após a adoção das providências com vistas à rescisão do contrato nº
013/2021, firmado entre ABDI e RUST Consultoria e Engenharia Ltda. (Protocolos
ECM nº 008816, 008919 018852 e 019765/2021), o processo licitatório em
referência foi retomado, a partir da “desclassificação” da proposta apresentada por
aquela licitante, oportunidade em que, solicitou-se à KRYPTUS Segurança da
Informação S/A, licitante segunda colocada no certame, “o envio da proposta e
respectiva documentação de habilitação apresentadas à época do certame, para
análise e deliberação do Pregoeiro”, conforme e-mail, de 10.12.2021 (Protocolo
ECM nº 001728/2022), verbis:
Como é de conhecimento de V.Sª, o processo em apreço foi ajuizado, tendo essa
empresa obtido decisão favorável a seus argumentos, o que resultou na
"desclassificação" da proposta apresentada pela licitante Rust, passando essa
Kryptus a figurar na condição de arrematante do objeto licitado.
Nesse contexto, iremos retomar o procedimento licitatório, a partir desse momento.
Considerando que não foi possível o retorno do processo a essa fase, em meio
eletrônico, em razão de o mesmo já se encontrar com status de "encerrado" no
Portal de Licitações Caixa, o prosseguimento terá início mediante envio da proposta
e respectiva documentação da habilitação apresentadas por essa empresa à época
do certame, através do e-mail: licitacao@abdi.com.br., para análise e deliberação
do Pregoeiro.
Assim, fica essa empresa notificada a encaminhar os citados documentos no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento desse comunicado.

2.
A KRYPTUS, em e-mail de 11.12.2021 (Protocolo ECM nº 001729/2022)
encaminhou documentação de habilitação e proposta de preços (Protocolo ECM nº
001730/2022):
Cumprimentando-o, em atendimento ao seu e-mail de 10/12/2021, 18:16h, damos
ciência da notificação contida no texto, e pleno cumprimento com o envio da
documentação e proposta solicitados para darmos seguimento, na maior celeridade
possível, ao rito do certame PE 003/2021 sob seu comando.
No anexo segue (a) Proposta de preços(pdf) e (b) Parte 1 de nossa
documentação de habilitação(zip); que pelo tamanho do arquivo não foi possível
anexar na íntegra nesta resposta; seguindo a 2a parte da habilitação em e-mail
apartado na sequência.
Ficamos no aguardo da execução e andamento do processo em sua retomada.
Em sequência ao e-mail anterior, complementando o atendimento ao seu e-mail de
10/12/2021, 18:16h, no anexo segue (c) Parte 2 de nossa documentação de
habilitação(zip); que pelo tamanho do arquivo não foi possível anexar na íntegra
no e-mail anterior.

Reiteramos nosso apreço ao senhor e à equipe de administração do PE 003/2021
na ABDI.

3.
Quanto à documentação de habilitação, verificou-se que atendeu aos
requisitos de habilitação exigidos no Edital.
4.
Registre-se, por oportuno que a proposta enviada pela KRYPTUS teve seus
preços “ajustados”, não sendo, portanto, aquela apresentada quando da realização
da sessão de abertura do certame em apreço, conforme solicitado.
5.
Nada obstante o acima exposto, foi realizado comparativo entre os preços
máximos estimados pela ABDI, com aqueles propostos pela KRYPTUS em suas
duas propostas, oportunidade em que obtivemos os preços máximos aceitáveis
pela ABDI para a efetivação da contratação, considerando-se duas premissas
básicas , quais sejam: (i) os valores estimado pela ABDI é o preço máximo a ser
contratado; e (ii) os valores incialmente propostos pelo licitante não podem ser
elevados, apenas reduzidos na sessão de lances ou em negociações posteriores
(Protocolo ECM nº 001731/2022).
6.
Tal comparativo foi submetido à apreciação da KRYPTUS, por e-mail, em
06.01.2022 (Protocolo ECM nº 001732/2022), nos seguintes termos:
Conforme
entendimentos
desta
data,
envio
em
anexo,
planilha
contemplando: (i) preços máximos estimados pela ABDI para a efetivação da
contratação, conforme Tabelas 1 e 2 do TR, Anexo I do Edital; (ii) preços iniciais
propostos pela Kryptus; (iii) preços ajustados propostos pela Kryptus após
retomada do processo; e (iv) preços aceitáveis pela ABDI para efetivação da
contratação, consideradas as premissas listadas ao final do documento.
Nesse contexto, solicito análise e manifestação dessa Empresa acerca do exposto.
Atenciosamente,

7.
Em resposta, a KRYPTUS, em e-mail de 11.01.2022 (Protocolo ECM nº
001733/2022) de posicionou conforme a seguir exposto:
Ref: Atendimento à solicitação por e-mail de 06/01/2022 – Pregão
Eletrônico n° 003/2021 – Retomada – Negociação de Preços – 2ª proposta de
preços ajustada
Cumprimentando-o, trazemos nossa manifestação e resposta à sua solicitação
conforme referência em epígrafe, apresentando aos autos do processo PE
003/2021 nossa 2ª proposta ajustada; destacando o resultado em
vantajosidade adicional ao já oferecido na forma de:
(i) desconto de 19,8% em relação ao preço total da 1ª proposta ajustada (R$
1.264.650,00);
(ii) desconto de 43,4% em relação ao preço total de referência pág. 25 do
edital (R$ 1.791.598,14);
(iii) descontos aplicados aos preços unitários de referência dos 36 itens
listados nas págs. 23 a 25 do edital.

Reiteramos nosso apreço a V.Sa. e equipe ABDI , e aguardamos sua análise e
manifestação, de forma a prosseguirmos com as próximas etapas previstas no
edital 003/2021 e sob sua administração.

8.
Ao analisar os termos da 2ª. Proposta apresentada pela KRYPTUS
(Protocolo ECM nº 001743/2022), foram solicitadas algumas justificativas conforme
e-mail enviado à empresa, em 12.01.2022 (Protocolos ECM nº 001734 e
001735/2022), no seguinte teor:
JUSTIFICAR a majoração dos preços ofertados para os itens 1 e 2 (Tabela 1), nas
propostas de 11.12.2021 e 11.01.2022, em relação aos preços ofertados na
proposta inicial, apresentada na sessão inaugural do Pregão Eletrônico nº
0003/2021.
JUSTIFICAR a discrepância entre os preços ofertados para os itens 3, 4, 5 (Tabela
1) nas propostas de 11.12.2021 e 11.01.2022, em relação aos preços ofertados na
proposta inicial, apresentada na sessão inaugural do Pregão Eletrônico nº
0003/2021
JUSTIFICAR a discrepância entre os preços ofertados para o item 6 (Tabela 2) nas
três propostas apresentadas.

9.
Por fim, em e-mail de 17.01.2022 (Protocolo ECM nº 001735/2022), a
KRYPTUS encaminhou suas justificativas, cujas razões, resumidas, são listadas a
seguir:
(...) em razão do lapso temporal descrito, a proposta apresentada em 14/04/2021
não pode ser considerada em nenhuma hipótese, uma vez que ao se ultrapassar o
prazo de validade, a empresa restou liberada dos compromissos negociais
assumidos.
Assim sendo, para efeito de parâmetro comparativo, a proposta inicialmente
apresentada em 14/04/2021 não é considerada, diante do mencionado alhures.
(...)
Assim, no que se refere aos preços ofertados para os itens 1 e 2 (Tabela 1), temse o seguinte panorama. Verifica-se que a empresa ofertou em 14 de abril de 2021,
os preços ofertados para os itens foram os seguintes: o Item 1: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) – pouco mais de 84% de desconto em relação ao preço de
referência constante do TR; o Item 2: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pouco mais de
95% de desconto em relação ao preço de referência constante do TR;
Como dito, a referida proposta ao não ser revalidada, liberou a empresa para outros
compromissos.
No entanto, a empresa ao apresentar sua nova proposta em 11/12/2021, manteve
desconto e vantajosidade inequívoca em relação ao estimado cotado no Termo de
Referência e até mesmo frente às diversas propostas da licitante anteriormente
classificada, em relação aos itens 1 e 2 (Tabela 1): o Item 1: R$ 79.000,00 (setenta
e nove mil reais) – pouco mais de 74% de desconto em relação ao preço de
referência constante do TR; o Item 2: R$ 20.950,00 (vinte mil, novecentos e
cinquenta reais) – pouco mais de 85% de desconto em relação ao preço de
referência constante do TR;

Com efeito, a proposta apresentada em 11/12/2021 – itens 1 e 2 da Tabela 1, se
mantém deveras vantajosa à ABDI e plenamente exequível.
No que se refere aos preços ofertados para os itens 3, 4 e 5: Não há que se falar
em discrepância dos preços apresentados, uma vez que a proposta final
apresentada e que consta inclusive como “preços aceitáveis pela ABDI”, se
manteve na proposta apresentada em 11/01/2022, tendo sido aplicados descontos
favoráveis e vantajosos à ABDI, conforme segue:
a. Item 3: 35,3% de desconto – valor final: R$ 29.900,00
b. Item 4: 34,8% de desconto – valor final: R$ 44.900,00
c. Item 5: 40,9% de desconto – valor final: R$ 54.900,00
Superada a impossibilidade de utilizar a proposta enviada em 14.04.2021 como
parâmetro comparativo, no que se refere à aduzida discrepância para o item 6 –
Tabela 2 nas 2 propostas apresentadas (11.12.2021 e 11.01.2022), importa
asseverar que conforme solicitado pelo douto Pregoeiro, a empresa acatou redução
para o item, diminuindo expressivamente o valor constante na proposta
apresentada em 11.01.2022.
Tal redução se deu exatamente no intuito de sanar composição de preço
inicialmente calculada pela empresa e imprimir a vantajosidade no item em
específico, almejada pela ABDI, em que pese se trate de licitação por MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme item 4.1 “O critério de julgamento para a licitação será
a apresentação da melhor proposta para o valor total, que consiste da soma dos
valores dos itens das Tabelas 1 e 2, conforme tabela ajustada do Apêndice I”; e,
ainda, indicado no Anexo II – modelo de proposta: “O critério de julgamento da
licitação será a apresentação da melhor proposta, cujo valor total consiste na soma
dos valores dos itens das Tabelas 1 e 2”.
Assim sendo, o preço dirimido em 11.01.2022 em acatamento ao pedido de
negociação, está em consonância com o que determina o Edital e, especialmente,
não viola o item 8.17.6, que determina a desclassificação da proposta que
apresentar “preços finais superiores aos preços valores estimados pela ABDI.”
Os valores finais apresentados para o item 6, e item 6 i estão na proposta enviada
em 11.01.2022, dentro dos parâmetros de mercado e editalícios.

Análise
10.
É preciso destacar de pronto, que as negociações com a KRYPTUS, tiveram
início a partir da decisão judicial que determinou a desclassificação da RUST, e foi
estruturada em duas premissas básicas: (1) O preço estimado pela ABDI é o preço
máximo a ser contratado; (2) O valor incialmente proposto pelo licitante não pode
ser elevado, apenas reduzido na sessão de lances ou em negociações posteriores.
Tais premissas foram informadas a KRYPTUS no início das negociações.
11.
Como questão preliminar, tem-se a alegação da KRYPTUS de que sua
proposta inicial apresentada na sessão inaugural do Pregão Eletrônico nº
0003/2021, não poderia ser considerada em nenhuma hipótese, pois estaria
vencida, uma vez ultrapassado o prazo de validade nela estipulado, o que, por si
só, liberaria a empresa dos compromissos negociais assumidos naquela
oportunidade.

13.
Registre-se, a propósito desse entendimento, que o Pregoeiro não pode
iniciar uma negociação de preços com o licitante classificado em segundo lugar na
disputa do certame eletrônico, desprezando os valores ofertados por ele
inicialmente, pois o objetivo de uma negociação após o encerramento da fase de
lances, é obter-se uma redução nos preços ofertados, visando, obviamente, a
obtenção de valores inferiores àqueles propostos.
14.
Em razão disso, solicitou-se à KRYPTUS, “o envio da proposta e respectiva
documentação de habilitação apresentadas à época do certame, para análise e
deliberação do Pregoeiro”, o que não ocorreu, frise-se, pois a KRYPTUS
apresentou uma nova proposta com valores totalmente diferenciados daqueles
inicialmente propostos.
15.
Ao elaborar essa NOVA proposta, a KRYPTUS levou em consideração todos
os acontecimentos ocorridos nas negociações com a primeira classificada, RUST,
bem como aqueles decorrentes dos desdobramentos judiciais posteriores.
16.
Assim, caso aceita a argumentação da KRYPTUS, no sentido de que sua
proposta inicial, apresentada quando da realização da sessão inaugural do
certame, não é mais válida, toda a negociação empreendida até o presente
momento, torna-se NULA, pois a base na qual o Pregoeiro se apoia para conduzir
a negociação não mais existe!
17.
Ademais, o Pregoeiro não pode, simplesmente, fingir que desconhece os
preços propostos pela KRYPTUS em sede do Pregão.
18.
Nada obstante o acima exposto, passemos à análise das justificativas
apresentadas pela KRYPTUS relativamente aos itens 1 e 2, da Tabela 1, da
Planilha de Formação de Preços.
19.
Acerca desses itens, a KRYPTUS insiste no argumento de que os preços
propostos inicialmente, para os referidos itens, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, não são mais válidos em
razão do vencimento de sua proposta inicial, e que os valores propostos
posteriormente são inferiores àqueles estimados e, consequentemente, vantajosos
para a ABDI.
20.
Importante destacar que os itens 1 e 2 são relativos a serviços a serem
prestados de forma continuada durante toda a vigência do contrato, ou seja,
durante 36 (trinta e seis) meses.
21.
A proposta inicial apresentada pela KRYPTUS no certame, com valores
indicados no item 19 acima, garantem à empresa um faturamento total durante a
vigência contratual no montante de R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e
oitenta mil reais), independentemente da realização dos demais serviços previstos,
que serão realizados mediante demanda da ABDI.
22.
Considerando os novos valores propostos pela KRYPTUS, R$ 79.000,00
(setenta e nove mil reais) e R$ 20.950,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta reais)
para citados itens, esse faturamento passaria para R$ 3.598.000,00 (três milhões,

quinhentos e noventa e oito mil reais), o que configuraria um acréscimo da ordem
de R$ 1.618.000,00 (um milhão seiscentos e dezoito mil reais) em relação ao valor
inicialmente proposto, diferença essa a ser suportada pela ABDI.
23.
Nesse cenário, o Pregoeiro não pode, simplesmente, desconsiderar que a
KRYPTUS ofereceu valores iniciais bem inferiores àqueles atualmente propostos,
e impingir a diferença verificada à ABDI, sem que tal acréscimo tenha justificativa
plausível, além da simplória alegação de vencimento de validade da proposta.
24.
Em relação aos preços ofertados para os itens 3, 4 e 5, da Tabela 1, é
evidente que a KRYPTUS propôs, em suas propostas de 11.12.2021 e 11.01.2022,
preços sensivelmente menores do que aqueles propostos inicialmente, conforme
se verifica pelo demonstrativo objeto do quadro a seguir.
Itens
3
4
5

Preços Proposta
Inicial PE
R$ 80.302,00
R$ 100.270,00
R$ 120.501,00

Preços Proposta
11.12.2021
R$ 29.900,00
R$ 44.900,00
R$ 54.900,00

Preços Proposta
11.01.2022
R$ 29.900,00
R$ 44.900,00
R$ 54.900,00

Percentual de
Redução
62,76%
55,22%
54,44%

25.
Quanto aos preços propostos para o item 6, esse procedimento torna-se
ainda mais evidente:
Preço Proposta
Preço Proposta de
Preço Proposta de
Inicial PE
11.12.2021
11.01.2022
6
R$ 108.432,00
R$ 232.000,00
R$ 57.450,00
Percentual de Acréscimo entre
Percentual de Redução entre proposta
propostas do PE e de 11.12.2021
de 11.12.2021 e 11.01.2022
113,96 %
75,24 %
Item

26.
Nada obstante essas discrepâncias, a política de formulação de preços é de
competência da empresa, cabendo apenas à ABDI a certificação de que esses
preços são exequíveis, e não serão objeto de solicitações de reequilíbrio
econômico-financeiro durante a vigência contratual, aliado ao fato de que os
mesmos são iguais ou até mesmo inferiores tanto aos valores estimados pela ABDI
quanto àqueles inicialmente propostos pela KRYPTUS.
Decisão
27.
Diante de todo o acima exposto, considerando-se que as negociações
empreendidas com a KRYPTUS se mostraram infrutíferas, o Pregoeiro decide pela
DESCLASSIFICAÇÃO das propostas apresentadas pela empresa no âmbito do
Pregão Eletrônico nº 0003/2021, restando, em razão disso, FRACASSADA a
licitação, diante da inexistência de outros proponentes.
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