ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI

AGÊNCIA

BRASILEIRA

DE

A/C Sr. André Santa Rita Pereira

Ref.: Pregão Eletrônico nº 0003/2021
KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S.A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.761.098/0001-13, com sede na Rua
Maria Tereza Dias da Silva, 270 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-820,
por meio de seu representante legal, vem, respeitosamente à presença de V. Sa.,
com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Regulamento de
Licitações e de Contratos da ABDI, e do item 10.5 editalício, interpor,
tempestivamente, o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da Decisão emanada que asseverou que “após 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”, o que o faz pelas razões
de fato e de direito a seguir aduzidas.
1. DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso administrativo é tempestivo, uma vez que a
Decisão de desclassificação foi exarada – em enviada para conhecimento da
Recorrente em 28/01/2022.
Verifica-se que o item 10.5.1 editalício, assim determina:
“10.5.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de
recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 2 (dois)
dias para apresentação das razões do recurso, facultando às
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em
igual período a partir do término do prazo da recorrente, senda
assegurada aos proponentes vista aos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.”
Assim, o presente recurso está sendo interposto no prazo
determinado, em atendimento ao instrumento convocatório.
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de Recurso Administrativo interposto em face da
decisão do i. Pregoeiro, que ilegalmente DESCLASSIFICOU a proposta da
Recorrente, em face de supostamente não ter obtido êxito nas negociações
empreendidas com a empresa, com fundamento em critério não definido em
edital.
Nesse sentido, vale inicialmente rememorar os motivos que
levaram a “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”.
Cediço é que em razão das ilegalidades na composição da
proposta de preços da então licitante “RUST”, as quais foram apontadas em sede
de Recurso Administrativo, pela ora Recorrente - e que não foram saneadas pela
decisão desse nobre órgão - é que se impetrou o MS nº 071845480.2021.8.07.0001 com pedido liminar no âmbito do TJDFT.
Verifica-se que na data de 02/06/2021, com ciência expressa
desse órgão em 04/06/2021, houve deferimento da tutela de urgência nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA, a fim de suspender os atos
do pregão eletrônico 003/2021, promovido pela ré, até ulterior
deliberação deste Juízo.”
Ato contínuo houve interposição de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo tanto por esse órgão como também pela licitante
RUST (Agravos de nº 0720513-44.2021.8.07.0000 e 0721261-76.2021.8.07.0000
respectivamente), buscando a reversão da tutela deferida em 2º grau, os quais
ambos os recursos tiveram seus pleitos suspensivos denegados, mantendo
o certame suspenso até decisão final de mérito.
Em sede de 1º grau, ato contínuo ao Parecer do MPDFT que se
manifestou pela concessão da segurança, houve, portanto, a concessão da
segurança em 27/10/2021 pelo juízo de 1º grau, com publicação no dia posterior,
com a seguinte fundamentação, abaixo transcrita:
“(...) Todavia, consoante demonstrado pelo impetrante, o valor da
proposta apresentada pela empresa vencedora não observa o
limite total estipulado, pois, quando multiplicado pelos
quantitativos estabelecidos pelo edital, o valor total da proposta
alcança o montante de R$ 7.232.038,89 [ID 93405571].
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A autoridade coatora incorreu em ilegalidade ao não fundamentar
a resposta do recurso administrativo do autor quanto à
decomposição do valor global apresentado pela empresa
declarada vencedora.
Em resposta ao recurso, a autoridade inova no certame ao afirmar
que os “dispositivos invocados pelo recorrente que, ao contrário do
que sustenta em sua peça de recurso, determinam condições
específicas da contratação, mas não critério de julgamento,
classificação ou desclassificação de proposta”. Nada esclarecer,
todavia, acerca da decomposição dos valores constantes nos itens
“i” a “xx” [ID 93405578].
É certo que os critérios de julgamento do pregão são o de menor
preço ou o maior desconto, conforme previsto no art. 7º do Decreto
n. 10.024/2019. Contudo, o critério de menor preço somente pode
ser considerado pelo pregoeiro acaso os demais critérios previstos
no edital para a formação do preço sejam corretamente
observados.
A interpretação dada pela autoridade administrativa é
equivocada, pois os critérios editalícios para a formação do preço
devem ser observados por todos os licitantes.
Ademais, ao fazer transparecer que para a formulação da proposto
não é necessária a observância dos critérios específicos para a
contratação, o órgão contratante prejudica os demais licitantes,
que observaram todos os ditames do edital quando da formulação
do preço de suas propostas.
Desse modo, diante da falta de análise de todos os pontos do
recurso administrativo interposto pelo impetrante, notadamente
quanto à decomposição do preço apresentado pela empresa
declarada vencedora, forçoso reconhecer a ilegalidade praticada
pela autoridade coatora.

Forte nessas razões, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante,
confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com
resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil para reconhecer a ilegalidade na resposta ao
recurso administrativo interposto pelo impetrante e,
consequentemente, na declaração de vencedora da empresa
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RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA, no Pregão
Eletrônico nº 0003/2021, publicado pela ABDI, determinando
a convocação do impetrante para as demais fases do
procedimento licitatório.”
Destaca-se ainda que os Pareceres do MPDFT em 2º grau tal qual
o de 1º grau, também se manifestaram pela ilegalidade do ato administrativo, e
após a sentença esse órgão declinou de interposição de recurso, e a RUST sequer
se manifestou nos autos, tornando a convocação da KRYPTUS para as próximas
fases do certame imperiosa.
Ocorre que tal convocação somente foi realizada em
10/12/2021– após envio de e-mail pela KRYPTUS na data de 08/12/2021.
Portanto, houve um lapso temporal de mais de 30 dias após a publicação da
sentença, e mais de 60 dias da confecção da proposta inicial apresentada em
14/04/2021, mesmo considerando a suspensão do certame determinada pelo
Judiciário.
Nesse ínterim, em nenhum momento, a KRYPTUS foi instada a
revalidar a proposta inicialmente apresentada em 14/04/2021. O I. Pregoeiro ao
responder o e-mail da Recorrente em 10/12/2021, assim requereu:
“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
email: 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.”
Diante disso, a KRYPTUS eivada de boa fé e estritamente
vinculada aos termos do instrumento convocatório apresentou sua proposta de
preços ajustada, bem como sua documentação pertinente, já na data de
11/12/2021 (sábado), buscando eficiência e agilidade.
Tendo havido resposta formal da ABDI, em e-mail de 06/01/2022,
solicitando “análise” da proposta enviada, a KRYPTUS em reunião provocada pela
Recorrente ocorrida em 10/01/2022, foi então instada a justificar a “discrepância”
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da proposta de 14/04/21 - cuja validade havia expirado há tempos - com aquela
enviada em 11/12/2021.
A Recorrente se comprometeu a enviar formalmente nova
proposta – que se apresentou ainda mais vantajosa, o que o fez prontamente em
11/01/2022.
Registre-se que, mesmo diante da eminente vantajosidade, o i.
Pregoeiro enviou comunicação em 06/01/2022, requerendo que a Recorrente
justificasse as alterações de preço, e surpreendentemente questionando o
motivo da alteração de preços de todos os seus itens; que teria imprimido
vantajosidade excessiva à ABDI.
Impõe destacar que na ocasião, esse nobre órgão apresenta
valores “aceitáveis” pela ABDI diferentes dos estabelecidos pelo instrumento
convocatório, ALTERANDO mais uma vez o critério de julgamento do Edital,
conforme ilustrado na figura 1:
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Figura 1 - Tabela enviada pela ABDI em 06/01/2022. "Preços Proposta Inicial" se refere à proposta emitida pela
Kryptus em 14/04/2021, vencida em mais de 60 dias.

Idoneamente e buscando atender cada vez mais a vantajosidade
requerida, a Recorrente apresentou nova proposta de preços ajustada,
apresentando valores de todo econômicos e vantajosos a essa agência e
principalmente - ABAIXO dos preços de referência estabelecidos no edital,
como pode ser visto no anexo (DOC 1) e no destaque que fazemos para os
itens de 1 a 6, como segue:
o Item 1: a KRYPTUS estabeleceu o valor de R$
79.000,00 (setenta e nove mil reais), o que se configura
com um desconto de pouco mais de 74% em relação ao
preço de referência constante do TR que é R$ 313.150,34;
o Item 2: a KRYPTUS apresentou o valor de 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 que é de R$ 145.408,03
o Item 3: a KRYPTUS apresentou o valor de R$
29.900,00, pouco mais de 35% de desconto em relação ao
preço de referência constante do TR que é de R$ 46.229,87
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o Item 4: a KRYPTUS apresentou o valor de R$
44.900,00, pouco mais de 34% de desconto em relação ao
preço de referência constante do TR que é de R$ 68.879,14
o Item 5: a KRYPTUS apresentou o valor de R$
54.900,00, pouco mais de 40% de desconto em relação ao
preço de referência constante do TR que é de R$ 92.901,44
o Item 6: a KRYPTUS apresentou o valor de R$
57.450,00, com 0,08% de desconto em relação ao preço
de referência constante do TR que é de R$ 57.497,79

Os preços apresentados pela KRYPTUS em 11.01.2022
representam uma ECONOMIA de 43,4% frente ao valor global de referência do
edital, nos exatos termos do item 7.2.1 editalício:
7.2.1 A licitante deverá cotar o valor total global, bem como o(s)
unitário(s), devendo estar inclusos todos os custos inerentes à
prestação dos serviços, de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência e Anexo II – Modelo de Proposta;
7.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar
e equacionar os componentes do preço ofertado;
Ou seja, ALÉM do preço GLOBAL estar muito abaixo do valor
estimado, a KRYPTUS estabeleceu valores UNITÁRIOS TAMBÉM abaixo do valor
estimado.
No entanto, em total violação aos ditames editalícios, em
28/01/2022, o i. Pregoeiro decidiu pela DESCLASSIFICAÇÃO de proposta que se
mostra 43,4% MENOR que o valor estimado pela Agência e 19,9% MENOR
que a proposta da RUST que foi equivocadamente classificada, homologada e
contratada - Contrato nº 013/2021 pela ABDI, a qual teve de ser excluída em
razão da decisão judicial deflagrada, frise-se - sem oposição de recurso pelas
partes vencidas.
Assim, diante da ausência de motivação e de violação ao
princípio da legalidade, é que se interpõe o presente Recurso Administrativo, o
qual deve ser PROVIDO em sua totalidade, para classificar sua proposta de
preços, uma vez que já fora aprovada na fase de habilitação, e convocá-la para
“Evento Teste”, nos estritos termos do edital.
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3. DA ILEGALIDADE DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO
Verifica-se que na decisão desclassificatória, “NOTA
ADMINISTRATIVA”, o I. Pregoeiro assevera que a proposta enviada em 11/
12/2021 pela KRYPTUS, se tratou de proposta de “preços ‘ajustados’, não sendo,
portanto, aquela apresentada quando da realização da sessão de abertura do
certame em apreço, conforme solicitado.”
Prosseguiu afirmando que realizou comparativo entre “os preços
máximos estimados pela ABDI”, ou seja, àqueles insertos no Edital, os quais devem
ser observados por todas as licitantes pelo princípio da vinculação ao instrumento
convocatório e da isonomia, “com aqueles propostos pela KRYPTUS em suas duas
propostas”.
Por meio desse comparativo, o i. Pregoeiro entendeu pela
obtenção de um NOVO CRITÉRIO inexistente no edital, para desclassificar a
Recorrente nos seguintes termos:
“(...) 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).”
Verifica-se cristalinamente que foi criado um NOVO CRITÉRIO de
julgamento em que o VALOR DE REFERÊNCIA ou VALOR MÁXIMO de
CONTRATAÇÃO não é mais o parâmetro para classificação da proposta.
A decisão altera item do edital, mencionando Protocolo datado do
ano de 2022, INOVANDO em um critério de desclassificação de proposta
inexistente do Edital, para embasar que:
“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).”
Prossegue utilizando esse NOVO CRITÉRIO às fls. 4 da “NOTA
ADMINISTRATIVA”
“ (...) Análise
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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.”
A decisão busca se fundamentar na assertiva de que “(...)Tais
premissas foram informadas a KRYPTUS no início das negociações”, buscando
justificar a inclusão de critério NOVO por meio da INFORMALIDADE para alterar
a REGRA editalícia amplamente divulgada e publicizada pelos itens do edital.
Veja-se que o item 8.2 determina que as propostas que NÃO
estiverem em conformidade com o EDITAL devem ser desclassificadas
motivadamente:
“8.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas
apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.”
Já o item 8.17 traz as hipóteses taxativas as quais se ocorrerem,
desclassificam as propostas:
“8.17 Serão desclassificadas as propostas que:
8.17.1 Forem apresentadas em desacordo com as exigências
legais e disposições deste Edital, bem como das normas de
regulação do certame;
8.17.2 Ofertarem condições que não atendam às exigências
do Edital;
8.17.3 Apresentarem preços de item manifestamente
inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou iguais a zero, e ainda,
excessivos ou exorbitantes, isto é, incompatíveis com os
preços de mercado, mesmo que o ato convocatório não tenha
estabelecido limites mínimos;
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8.17.4 Apresentarem manifestos e comprovados erros e
desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os
valores expressos numericamente ou por extenso, de forma
a suscitar dúbia interpretação;
8.17.5 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não
prevista no Edital, preço ou vantagem baseada na oferta das
demais licitantes, bem como proposta alternativa;
8.17.6 Apresentarem preços finais superiores aos preços
valores estimados pela ABDI.”
Não se verifica em NENHUMA das hipóteses acima elencadas a
disposição inserta pelo Pregoeiro quando da negociação, mormente como dito
na própria Nota – de maneira INFORMAL e sem embasamento legal – de que
“tais premissas foram informadas no início das negociações”.
Isso porque – repita-se – que a proposta de 14/04/2021 em razão
da própria ABDI não ter requerido a PRORROGAÇÃO da sua validade que expirou
em 60 dias, quedando-se inerte e somente se manifestando após e-mail da
Recorrente em 08/12/2021- a proposta foi apresentada com preços ABAIXO DOS
PREÇOS ESTIMADOS em total consonância com o item 8.17.6.
Portanto, ainda que tal “premissa” existisse no edital – que não
existe -, os preços apresentados NÃO FORAM ELEVADOS, uma vez que aquela
proposta de 14/04/2021 é inexistente por sua INVALIDADE TEMPORAL, sendo
inclusive tese objeto de julgado do TCU e não invencionice da Recorrente:
“REPRESENTAÇÃO. EXPIRAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE
PROPOSTAS LICITATÓRIAS POR INÉRCIA ADMINISTRATIVA.
DESISTÊNCIA DA LICITANTE VENCEDORA EM CELEBRAR
CONTRATO EM RAZÃO DA DEMORA. ANÁLISE DAS
JUSTIFICATIVAS.
ACOLHIMENTO.
DETERMINAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. (...). 2. De acordo com o art. 64 da nº Lei
8.666/1993, não se admite a recusa do adjudicatário em celebrar
o contrato para o qual se candidatou, sob pena das sanções
previstas em lei; no entanto, a convocação fora do prazo de
sessenta dias da data da apresentação das propostas, SEM
QUE TENHA HAVIDO PRORROGAÇÃO EXPRESSA DO
REFERIDO PRAZO POR PARTE DAS LICITANTES, AS LIBERA
DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS, nos estritos termos do §
3º do mesmo dispositivo. (ACÓRDÃO 2167/2008 - PLENÁRIO.
Ministro Relator. AUGUSTO NARDES).
10

Com efeito, o item 8.18 também AFASTA qualquer dúvida quanto
à possibilidade do novo critério estabelecido pela decisão, ao versar que a
verificação do preço é de acordo com os valores da pesquisa de preços
realizada pela ABDI:
8.18 Após a fase de lances, para efeitos do disposto no subitem
8.18.2, o Pregoeiro promoverá diligência para verificação da
compatibilidade do preço proposto mediante análise da
pesquisa de preços elaborada pela ABDI. “
Ato contínuo, os demais itens falam em desclassificação com
PREÇOS superiores ao que consta em EDITAL, inclusive na fase de NEGOCIAÇÃO
que deve se atrelar aos preços estabelecidos no Edital:
“8.18.1 Antes de desclassificar qualquer proposta em razão do
preço estar excessivamente superior ao estipulado pela ABDI, o
Pregoeiro deverá tentar uma negociação, solicitando nova base
de preço condizente com o estabelecido no Edital;”
Não há qualquer vinculação a preços propostos pela licitante, se
ESSES estiverem nas balizas editalícias, de tal modo que a 2ª premissa se trata de
NOVO CRITÉRIO inserido a posteriori, mais precisamente no ano de 2022, por
meio de “Protocolo”, portanto, FORA do Edital, ferindo o instrumento
convocatório frontalmente.
Conforme leciona José Anacleto Abduch, não é demais lembrar
que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou edital preceitua
que:
(i)

a Administração Pública deve consolidar as regras de
regência do processo da contratação pública em um
único documento denominado edital da licitação ou
instrumento convocatório; e,

(ii)

ao editar esta regra, estará imediatamente submetida
a ela, devendo assegurar o seu integral cumprimento
pelos licitantes e contratados, que a ela também devem
respeito.
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Destarte, a conclusão direta e imediata que decorre desse
princípio é que a de que o edital do certame tem natureza jurídica de ato
administrativo normativo, destinado a regular as relações jurídicas vocacionadas
à contratação pública. Portanto, o conteúdo normativo do instrumento
convocatório é evidente, e consubstanciado nas regras da disputa licitatória, nas
regras relativas ao julgamento das propostas, nas regras relativas à formação e
execução do contrato.
Nesse passo, diversos são os precedentes do Judiciário e do e.
TCU que RECHAÇAM veementemente a violação aos ditames contidos no edital.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não
pode a administração pública descumprir as normas legais,
em estrita observância ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, previsto no artigo 41 da Lei n.
8.666/1993. (STJ, Resp 1.620.661, julgado em 09/08/2017)
2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o
princípio da vinculação, previsto no artigo 41, da Lei
8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o
descumprimento das normas contidas no edital. Sob
essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de
que o instrumento convocatório faz lei entre as partes,
devendo ser observados os termos do edital até o
encerramento do certame. (STJ, AResp 458.436, Julgado
em 02/04/2014).”

Acórdão 0130/2014 – Plenário | Relator: JOSÉ JORGE
“A adoção de critério de julgamento distinto daqueles
constantes no edital, ainda que próprio das rotinas do
Comprasnet, macula o certame.”

Outrossim, impõe destacar que a Lei nº 9.784/1999, assim
determina:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
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Parágrafo único. Nos processos administrativos
observados, entre outros, os critérios de:

serão

I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

Não se vislumbra, entretanto, que a decisão do i. Pregoeiro esteja
em conformidade com o que preconiza a Lei, e tampouco tenha indicado os
pressupostos jurídicos que avalizem a inserção da premissa de que “O valor
incialmente proposto pelo licitante não pode ser elevado, apenas reduzido
na sessão de lances ou em negociações posteriores”, uma vez que a um só
tempo:
1. Não consta do edital tal premissa como critério de
DESCLASSIFICAÇÃO de proposta;
E ainda que constasse:
2. Não houve elevação de preços, uma vez que a proposta
utilizada como baliza de 14/04/21 não possui valor legal, eis que
não se encontra em condições de produzir os efeitos dele
esperados, pela própria regra inserta pela ABDI, item 7.2.5, que
versa: “Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das
propostas”.
A Lei nº 9.784/1999 ainda prossegue invocando o princípio da
MOTIVAÇÃO dos atos administrativos:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
A motivação é pressuposto básico dos atos administrativos, tal
qual ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:
"dito princípio implica para a Administração o dever de justificar
seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato,
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assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que
deu por existentes e a providencia tomada, nos casos em que
este último aclaramento seja necessário para aferir-se a
consonância da conduta administrativa com a lei que lhe
serviu de arrimo.”
Ora, a decisão do I. Pregoeiro aduz que “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!”
No entanto, tal assertiva não encontra motivação legal suficiente
para desclassificar a proposta da Recorrente, uma vez que os preços oferecidos
em sede de negociação estão TODOS abaixo do preço referencial do Edital e
– MAIS – o valor global da contratação além de inferior ao
REFERENCIAL/ESTIMADO é também INFERIOR ao preço CONTRATADO pela
ABDI no Contrato nº 013/2021.
A possibilidade de negociação do i. Pregoeiro não pode trazer
inovações ao torneio, e não o autorizando a fazer ilações NOVAS nem determinar
condições diferentes daquelas previstas no edital.
Em que pese a negociação com o licitante vencedor, visando
obter melhor proposta de preços, deva ser realizada mesmo em situação na
qual o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante,
isso não lhe confere o direito de DESCLASSIFICAR proposta econômica,
vantajosa e dentro dos ditames editalícios, conforme Marçal Justen Filho1
preconiza:
´11. As consequências do resultado da negociação
A lei prevê que a proposta cujo valor for superior ao
orçamento estimado para a contratação será desclassificada
(art. 24, inc. II!). Assim, se após a conclusão do procedimento de
negociação a proposta ainda for superior ao orçamento, caberá
à Comissão de Licitação desclassificá-la.
Mas se a proposta for inferior ao orçamento e o licitante se
recusar a oferecer condições mais vantajosas na negociação,
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO PODERÁ OBRIGÁ-LO A
JUSTEN NETO, Marçal. A negociação de condições mais vantajosas após o resultado do
julgamento no Regime Diferenciado de Contratação (Lei 12.462/2011). Informativo Justen,
Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.° 55, setembro de 2011, disponível em
http://www.justen.com.br/informativo acesso em (data).
1
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MODIFICAR SUA PROPOSTA. A licitação não poderá ser
revogada sob o fundamento de que o particular se recusou a
conceder benefícios. A recusa do particular em modificar a sua
proposta, por si só, não é fato superveniente que configure
justificativa válida para a recusa da Administração em
promover a contratação.
Em última análise, a negociação deve ser compreendida como
etapa em que Administração busca a adequação da proposta
às suas estimativas ou uma espécie de "desconto", obtendo
uma redução que eventualmente não tenha sido atingida na
disputa entre os licitantes. Mas se o particular reputar que
não há condições para oferecer mais vantagens e estiver
convicto de que seu preço está compatível com os custos,
então não pode ser forçado a modificar seu preço. NESSE
CASO, A NEGOCIAÇÃO RESULTARÁ INFRUTÍFERA, MAS NÃO
PRODUZIRÁ CONSEQUÊNCIAS PARA O PROSSEGUIMENTO
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.”

Resta IMOTIVADA, INJUSTA e ILEGAL a desclassificação da
proposta da KRYPTUS que traz todos os seus preços unitários em concordância
com os preços elaborados pela própria ABDI, que imprimem uma vantajosidade
na ordem de 43,4% do preço referencial e que ainda imprime economicidade
na ordem de 19,9% do então contrato entabulado com a RUST!

4. DEMONSTRAÇÃO DA VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA FINAL
Outrossim, discorre a decisão do I. Pregoeiro de que os novos
valores propostos pela KRYPTUS passariam a impingir um faturamento de R$
3.598.200,00 considerados os 36 meses do contrato, o que configuraria um
acréscimo da ordem de R$ 1.618.000,00, e que em razão disso “não pode
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.”
Registre-se que o I. Pregoeiro considerou para obtenção do valor
acima os valores dos itens 1 e 2(Tabela 1 – Itens de Infraestrutura),
respectivamente R$ 79.000,00 e R$ 20.950,00. Na proposta KRYPTUS tais valores
mensais seriam somados (R$ 99.950,00), multiplicados por 36 meses (duração do
15

contrato), perfazendo o valor de R$ 3.598.200,00 para estes dois itens apenas na
execução dos mesmos em contrato. Se esquiva, porém, o I. Pregoeiro de
"lembrar” que o valor contratado destes mesmos dois itens 1 e 2,
respectivamente, R$ 79.800,00 e R$ 20.800,00; presentes no contrato assinado
com a RUST e anulado pela sentença judicial; aplicado o mesmo racional de
cálculo, perfazem R$ 3.621.600,00; ou seja, constituindo valor R$ 23.400,00
(0,6%) mais oneroso que o ofertado pela KRYPTUS em sua proposta final;
comparação que pode ser verificada no anexo (DOC 2) e resumida no quadro
abaixo:

Assim, sobre todos os aspectos, repisa-se que a alegação de que
a KRYPTUS “ofereceu valores iniciais bem inferiores àqueles atualmente propostos”,
somente ocorreu em razão da própria ABDI não ter solicitado a prorrogação
da validade de sua proposta antes de sua expiração, o que por razões óbvias
a KRYPTUS entabulou novos compromissos, impossibilitando-a de manter as
balizas dos idos de abril de 2021.
No que se refere à alegação de “simplória alegação de vencimento de validade da
proposta” é de se trazer à baila o comparativo entre (i) o valor final de referência
estipulado pelo Edital, (ii) o valor da então contratada e declarada vencedora
quando da proposta da KRYPTUS em 14.04.2021 ainda estava válida, e (iii) a
ATUAL proposta da KRYPTUS, que está a ser desconsiderada por justificativas sem
amparo legal.
Verifica-se que TODOS os preços praticados pela KRYPTUS são
drasticamente mais vantajosos se comparados ao preço estimado pelo Edital na
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ordem de 43,4% (Anexo – DOC 1) e mais vantajosos que a proposta então
contratada pelo Contrato nº 013/2021 na ordem de 19,9% (Anexo – DOC 2).
Em se tratando de CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO,
em que os preços finais são TODOS inferiores aos preços estimados pela própria
ABDI, e diante da vantajosidade INEQUÍVOCA apresentada não se vislumbra
motivação contundente para que a proposta habilitada e que possui valores
VANTAJOSOS privilegiando a ECONOMICIDADE, venha a ser desclassificada.
Frisa-se que a alegação de que a KRYPTUS apresentou em
14/04/2021 preços menores, os quais somente não foram revalidados por
ausência de solicitação tempestiva da própria ABDI, não tem o condão de
invalidar a economicidade empreendida, uma vez que não consta tal critério
de julgamento no instrumento convocatório apto a desclassifica-la, sendo de
todo ilegal.
Ademais, não há razões legais para desprezar proposta atual que
é MAIS VANTAJOSA que o contrato anulado assinado em 27/05/2021, o que
somente reafirma que a proposta da RUST era equivocada e que as balizas
de julgamento trazidas pelo Edital não foram observadas.
Ora, se a proposta atual da KRYPTUS - mesmo com a alegação sem memória de cálculo- pelo i. Pregoeiro de que possui acréscimo da ordem de
R$ 1.618.000,00 frente a sua proposta de 14/04/2021- e que a proposta ATUAL
ainda se encontra MAIS VANTAJOSA na ordem de 19% frente àquela contratada
da RUST em 26/05/2021, somente reforça e evidencia que as balizas editalícias
não foram cumpridas e continuam a ser violadas desde o início do certame.
Assim, diante de todo o exposto, é o presente Recurso para
requerer a REFORMA/RECONSIDERAÇÃO da decisão que equivocamente
DESCLASSIFICA a Recorrente.
5. DOS PEDIDOS
Ex positis, é que se requer:

a) Seja a decisão de DESCLASSIFICAÇÃO emanado pelo i.
Pregoeiro, reformada para anular a desclassificação da já
habilitada KRYPTUS, e que se designa data para o Evento Teste,
conforme edital determina;
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b) Requer desde já seja o presente Recurso enviado à autoridade
competente, na forma do Regulamento da ABDI e do Edital,
em caso de não reconsideração da decisão pelo i. Pregoeiro.

Campinas, 31 de janeiro de 2021.
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ANEXOS
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DOC 1
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Demonstrativo de Desconto Concedido - 2a Proposta Ajustada Kryptus
#

Descrição do Item

1
2

Licenciamento da Plataforma Cyber Ranges.
Infra em Nuvem para a plataforma.
Total dos Itens 1 e 2
Preparação de Cenário Simples
Preparação de Cenário Médio
Preparação de Cenário Complexo
Total da Tabela 1
Treinamento na Plataforma do simulador hiper-realista de
segurança e ataque cibernéticos
Workshop de sensibilização e de disseminação de cultura
de segurança cibernética com vivência em invasões por
Engenharia Social e Ataques a vulnerabilidades das redes.

3
4
5
6
i
ii

iii.1

iii.2

iii.3

iii.4

iv

v.1

v.2

v.3

Workshop de sensibilização e de disseminação de cultura
de segurança cibernética com vivência em invasões
Treinamento para Executivos e Lideranças de
Organizações em gestão de crise que desenvolve, com
vivência de ataques em ambiente simulado. [Nível 1 (MEI e
Microempresas)]
Treinamento para Executivos e Lideranças de
Organizações em gestão de crise que desenvolve, com
vivência de ataques em ambiente simulado. [Nível 2
(Pequenas empresas sem TI interno)]
Treinamento para Executivos e Lideranças de
Organizações em gestão de crise que desenvolve, com
vivência de ataques em ambiente simulado. [Nível 3
(Empresas Médias com TI interno)]
Treinamento para Executivos e Lideranças de
Organizações em gestão de crise que desenvolve, com
vivência de ataques em ambiente simulado. [Nível 4
(Empresas com estrutura de TI robusta)]
Treinamento para Funcionários/Usuários não técnicos em
TI que desenvolve ações de conscientização, com vivência
de invasão em ambiente simulado.
Exercício de Demonstração no simulador de situações de
invasão e ataque hacker nos segmentos de Empresas,
considerando cenário Integrado, gabinete de crise, mídia,
PF, etc.[Nível 1 (MEI e Microempresas)]
Exercício de Demonstração no simulador de situações de
invasão e ataque hacker nos segmentos de Empresas,
considerando cenário Integrado, gabinete de crise, mídia,
PF, etc.[Nível 2 (Pequenas empresas sem TI interno)]
Exercício de Demonstração no simulador de situações de
invasão e ataque hacker nos segmentos de Empresas,
considerando cenário Integrado, gabinete de crise, mídia,
PF, etc.[Nível 3 (Empresas Médias com TI interno)]

ABDI - Demonstrativo de Vantajosidade da 2a proposta ajustada Kryptus - PE 03/2021

Preços Referência Preços 2a Proposta
do Edital
Ajustada kryptus

Desconto
Ofertado

R$ 313.150,34
R$ 145.408,03
R$ 458.558,37
R$ 46.229,87
R$ 68.879,14
R$ 92.901,44
R$ 666.568,82

R$ 79.000,00
R$ 20.950,00
R$ 99.950,00
R$ 29.900,00
R$ 44.900,00
R$ 54.900,00
R$ 229.650,00

74,8%
85,6%
78,2%
35,3%
34,8%
40,9%
65,5%

R$ 57.497,79

R$ 57.450,00

0,1%

R$ 7.298,39

R$ 7.250,00

0,7%

R$ 12.161,97

R$ 12.150,00

0,1%

R$ 13.603,71

R$ 10.800,00

20,6%

R$ 13.857,57

R$ 12.400,00

10,5%

R$ 16.591,37

R$ 15.600,00

6,0%

R$ 17.638,84

R$ 16.400,00

7,0%

R$ 12.352,37

R$ 12.350,00

0,0%

R$ 12.543,28

R$ 11.600,00

7,5%

R$ 13.558,24

R$ 12.400,00

8,5%

R$ 18.136,97

R$ 14.800,00

18,4%
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Demonstrativo de Desconto Concedido - 2a Proposta Ajustada Kryptus
#

v.4

vi
vii

viii

ix

x

xi

xii

xiii.1
xiii.2
xiii.3
xiv
xv.1

Descrição do Item
Exercício de Demonstração no simulador de situações de
invasão e ataque hacker nos segmentos de Empresas,
considerando cenário Integrado, gabinete de crise, mídia,
PF, etc.[Nível 4 (Empresas com estrutura de TI robusta)]
Consultoria para MEI e Pequenas Empresas para avaliação
e promoção da segurança cibernética.
Treinamento de ferramentas e técnicas para ataques
cibernéticos 4 horas
Treinamento para Técnicos de Segurança de Rede para
promover o desenvolvimento de habilidades em
profissionais de empresas com vistas a prevenir, identificar
e mitigar ataques cibernéticos, com parte teórica e
utilizando o simulador com nível de complexidade.
[Complexidade nível básico]
Treinamento para Técnicos de Segurança de Rede para
promover o desenvolvimento de habilidades em
profissionais de empresas com vistas a prevenir, identificar
e mitigar ataques cibernéticos, com parte teórica e
utilizando o simulador com nível de complexidade.
[Complexidade nível intermediário]
Treinamento para Técnicos de Segurança de Rede para
promover o desenvolvimento de habilidades em
profissionais de empresas com vistas a prevenir, identificar
e mitigar ataques cibernéticos, com parte teórica e
utilizando o simulador com nível de complexidade.
[Complexidade nível avançado]
Treinamento para Técnicos de Segurança de Rede para
promover o desenvolvimento de habilidades em
profissionais de empresas com vistas a prevenir, identificar
e mitigar ataques cibernéticos, com parte teórica e
utilizando o simulador com nível de complexidade.
[Complexidade nível defesa pró-ativa]
Treinamento em resiliência para o Setor Produtivo e
Organizações que exercita as vulnerabilidades da Indústria
4.0, Cidades 4.0, Agro 4.0, Saúde 4.0 e os dispositivos IoT,
explorando ataques pelos diversos pontos de acesso de
rede desses ambientes, com parte teórica e utilizando o
simulador.
Aplicação de Exercício CTF [Cenário simples]
Aplicação de Exercício CTF [Cenário médio]
Aplicação de Exercício CTF [Cenário complexo]
Treinamento com parte teórica (ensino de técnicas de
avaliação, defesa e ataques cibernéticos) com a aplicação
final de exercício Capture the Flag – CTF
Aplicação de Exercício Blue Team Resilience BTR[Cenário
simples]

ABDI - Demonstrativo de Vantajosidade da 2a proposta ajustada Kryptus - PE 03/2021

Preços Referência Preços 2a Proposta
do Edital
Ajustada kryptus

Desconto
Ofertado

R$ 23.253,64

R$ 16.400,00

29,5%

R$ 17.412,41

R$ 16.800,00

3,5%

R$ 12.606,24

R$ 12.400,00

1,6%

R$ 18.960,88

R$ 18.950,00

0,1%

R$ 22.075,48

R$ 22.070,00

0,0%

R$ 23.367,54

R$ 23.350,00

0,1%

R$ 28.177,74

R$ 28.000,00

0,6%

R$ 21.920,50

R$ 21.900,00

0,1%

R$ 24.938,61
R$ 33.909,43
R$ 37.370,88

R$ 24.900,00
R$ 28.000,00
R$ 32.800,00

0,2%
17,4%
12,2%

R$ 30.174,08

R$ 30.150,00

0,1%

R$ 71.077,54

R$ 36.000,00

49,4%
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#

Descrição do Item

Aplicação de Exercício Blue Team Resilience BTR[Cenário
médio]
Aplicação de Exercício Blue Team Resilience BTR[Cenário
xv.3
complexo]
Treinamento com parte teórica (ensino de técnicas de
xvi avaliação, defesa e ataques cibernéticos) com a aplicação
final de exercício Blue Team Resilience - BTR
Treinamento para Desenvolvedores de Software utilizando
xvii o simulador para avaliar a resiliência do software
desenvolvido a ataques cibernéticos.
xviii Aplicação de Exercício War Game em Cenário Simples
xix Aplicação de Exercício War Game em Cenário Médio
xx Aplicação de Exercício War Game em Cenário Complexo
Total da Tabela 2
VALOR TOTAL(Soma do Total das Tabelas 1 e 2)

xv.2

Preços Referência Preços 2a Proposta
do Edital
Ajustada kryptus

Desconto
Ofertado

R$ 91.997,05

R$ 40.000,00

56,5%

R$ 102.864,39

R$ 44.000,00

57,2%

R$ 98.157,05

R$ 48.000,00

51,1%

R$ 52.367,75

R$ 35.200,00

32,8%

R$ 58.446,96
R$ 73.052,43
R$ 87.658,22
R$ 1.125.029,32

R$ 38.400,00
R$ 40.800,00
R$ 43.200,00
R$ 784.520,00

34,3%
44,1%
50,7%
30,3%

R$ 1.791.598,14

R$ 1.014.170,00

43,4%

Obs1: Vantajosidade no custo fixo mensal (itens 1 e 2 - Tabela 1) de 78,2% abaixo do preço de referência.
Obs2: Vantajosidade total (Todos os Itens da Tabela 1 e Tabela 2) de 43,4% abaixo do preço de referência.

ABDI - Demonstrativo de Vantajosidade da 2a proposta ajustada Kryptus - PE 03/2021

Emissão em 31/01/2022 - Pág:3/3

DOC 2

24

Vantajosidade Comparada - Contrato Rustcon x Proposta Ajustada Kryptus
Comparativo pelo Total
(Rustcon x Kryptus)

#

Descrição do Item

Rustcon -

Kryptus -

Valor do Item

Valor do Item

(Preços do

(Proposta

Contrato -

Ajustada Final -

suspenso por

desclassificada

Sentença

pelo pregoeiro

Judicial)

em 28/01/2022)

Ensaio Comparativo pelos Itens 1
e 2 em 36 Meses
(Rustcon x Kryptus)

Preços com a

Preços com a

Rustcon

Kryptus

Vantajosidade da
Proposta Kryptus

%

Nominal

Tabela 1 - Itens de Infraestrutura
Assinatura da licença de uso da plataforma
1

do simulador hiper-realista de segurança e

R$ 79.800,00

R$ 79.000,00

R$ 2.872.800,00

R$ 2.844.000,00

R$ 20.800,00

R$ 20.950,00

R$ 748.800,00

R$ 754.200,00

Total em 36 meses dos Itens 1 e 2 >

R$ 3.621.600,00

R$ 3.598.200,00

ataque cibernéticos.
Instalação e configuração de Rede com um

2

servidor na nuvem da plataforma do
simulador hiper-realista de segurança e
ataque cibernéticos.

3

Preparação de Cenário Simples.

R$ 30.000,00

R$ 29.900,00

4

Preparação de Cenário Médio.

R$ 45.000,00

R$ 44.900,00

5

Preparação de Cenário Complexo.
Total - Tabela 1 >

R$ 55.000,00

R$ 54.900,00

R$ 230.600,00

R$ 229.650,00

0,6%

R$ 23.400,00

Tabela 2 - Menu de Treinamentos
6, "i" a "xx"

R$ 1.035.616,00

R$ 784.520,00

Total - Tabela 2 > R$ 1.035.616,00

R$ 784.520,00

24,2% R$ 251.096,00

Propostas Comparadas (Rustcon x Kryptus) > R$ 1.266.216,00 R$ 1.014.170,00

19,9% R$ 252.046,00

