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Pregão Eletrônico n. 11/2022 
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DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 09.650.283/0001-91, com sede no SCN, Quadra 02, 

Bloco D, Torre A, sala 810, Asa Norte, Brasília/DF, vem respeitosamente à presença de V. 

Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação, o que faz na forma do item 4 do 

instrumento de convocação da licitação, com base nas razões a seguir expostas. 

 

1 TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, esta peça é tempestiva. O prazo para apresentar impugnação, conforme 

disposto no subitem 4.2 do instrumento de convocação da licitação, é de 3 (três) dias úteis 

anteriores à sessão de licitação, programada para 30/11/2022, quarta-feira. Dessa forma, o 

prazo se encerra em 25/11/2022, sexta-feira, impugnando-se as alegações em contrário. 



 

 

 

2 DA IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação que visa comunicar a esse órgão os enormes riscos 

decorrentes da violação à legislação de regência e à jurisprudência do TCU materializada pelo 

edital de licitação que ora se impugna. Como veremos, evidenciado por diversos processos 

realizados pela Administração Pública, todos tendo como objeto a aquisição de solução 

nomeada do fabricante KASPERSKY (PART NUMBER), com a construção de especificação 

que, em sua inteireza, somente é atendida por um único fabricante das soluções que se 

pretende adquirir tornando o prosseguimento deste certame impossível. É o que se passa a 

demonstrar. 

Sobre os processos nomeados KASPERSKY realizados pela Administração Pública  

Compulsando o edital de licitação, já no início do termo de referência, na definição do 

objeto que será contratado, informa-se o seguinte: 

2. DO OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de 
Segurança Avançada para Endpoints e Servidores, com proteção integrada contra 
ataques complexos, direcionados e descoberta avançada de ameaças em nível de 
rede, com capacidade de respostas automatizadas a incidentes, bem como 
serviços de instalação, configuração, treinamento, serviços de consultoria e suporte 
técnico em sistemas de segurança na solução fornecida para prevenção de vírus de 
computador, spywares, APT e outras ameaças por um período de 36 meses. 
 

Ocorre que, conforme detalharemos a seguir, as especificações constantes fazem 

referência à solução fornecida por fabricante única, com características proprietárias e que 

impedem a participação de outros fabricantes no certame. 

Destacamos que a própria Lei n.º 13.303/16 determina: 

Seção II 
Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e Contratos 
Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e 
sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em 
que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação 
ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 
objetivo.    (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm#art22


 

 

 

Acontece que, de acordo com as especificações atuais, somente um fabricante 

consegue atender ao exigido, no caso específico o fabricante KASPERSKY, e cujos 

direcionamentos evidenciamos abaixo: 

EDITAL Nº 013/2022/MTI – PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO SIGADOC: MTI-PRO-2022/00406 
PROCESSO SIAG: 0000130/2022 
Objeto: Contratação de empresa especializada para renovação e atualização do 
licenciamento da Solução de Segurança para Endpoints Kaspersky Endpoint 
Security for Business, já instalado e em produção na MTI e demais clientes, pelo 
prazo de 03 (três) anos, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência. 
Data de Abertura: 17/08/2022 Horário 09h00min 
Prazo de Divulgação do Edital: 15 dias úteis 
Modo de Disputa: Aberto nos moldes dos artigos 35 e 53 da Lei nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016, e, dos artigos 38 e 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
MTI. 
Local: Sítio do Portal Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/  

 

  

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/


 

 

 

Observa-se AS MESMAS especificações (inclusive na ordem dos itens) no Termo de 

Referência publicado pela PRODAM: 

 

 



 

 

 

No mesmo caso, esse ressaltando-se por se tratar de órgão do mesmo Estado da 

Federação, destacamos a transcrição das especificações técnicas: 

 

 



 

 

 

Destacamos a transcrição das especificações técnicas: 

 

 



 

 

 

Agora, novamente, as MESMAS especificações (incluindo a ordem dos itens), no 

processo publicado pela PRODAM: 

 



 

 

 

No mesmo diapasão, trazemos a baila processo nominado para o fabricante 

KASPERSKY, dessa vez realizado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu: 

 

 



 

 

 

Novamente, tem-se a transcrição das especificações do Edital nominado para o 

processo da PRODAM, veja-se as especificações da Câmara: 

 



 

 

 

Como nas demais especificações (inclusive a ordem dos itens) repete-se no processo 

publicado pela PRODAM: 

 



 

 

 

São DIVERSOS e PÚBLICOS os casos que evidenciam a utilização da especificação 

técnica oriunda de Editais que contemplam em seu objeto o produto nominado KASPERSKY, 

como por exemplo o do Superior Tribunal Militar, da Justiça Federal do Ceará ou da Empresa 

Metropolitana de Transportes Públicos de São Paulo (todos em anexo ao e-mail da 

Impugnação), no entanto, esses como os demais apresentados foram formatados desde seu 

Estudo Técnico Preliminar com a justificativa de renovação/expansão/atualização de produto 

existente nas Instituições, o que não é o caso da PRODAM. 

Agrava-se o fato de além das especificações direcionadas para os itens 1, 2 e 3 do 

Lote único, as especificações correspondentes aos produtos KASPERSKY para atendimento 

dos itens 4 e 5, a saber: 

ITEM 4 - Aquisição de Licença da Solução de descoberta avançada de ameaças 

em nível de rede, com capacidade de análise de até 1 Gbit/s de Throughput. 

Marca/Modelo: Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Enterprise 

https://www.kaspersky.com/enterprise-security/wiki-section/products/kaspersky-anti-

targeted-attack-platform 

ITEM 5 - Licença de Plataforma automatizada de conscientização em Segurança 

da Informação  

Marca/Modelo: Kaspersky Automated Security Awareness Platform 

https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-

awareness-platform 

***Uma plataforma de aprendizado online para conscientização sobre cibersegurança – 
protegendo a segurança da sua rede e dando aos funcionários conhecimento para atuarem 
adequadamente.  
Eficiência e facilidade de gerenciamento de treinamento para organizações de qualquer 
tamanho 

• Facilidade de uso e eficiência de aprendizado para funcionários 

• Economia de tempo na administração do programa para empresas 

• Lance seu programa de conscientização em apenas algumas etapas 

 

***TRANSCRITO DO SITE ACIMA DESTACADO SOBRE O PRODUTO KASPERSKY A SER UTILIZADO EM 
ATENDIMENTO AO ITEM 5. 

https://www.kaspersky.com/enterprise-security/wiki-section/products/kaspersky-anti-targeted-attack-platform
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/wiki-section/products/kaspersky-anti-targeted-attack-platform
https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-awareness-platform
https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-awareness-platform


 

 

 

O TCU preconiza justamente que as licitações sejam norteadas pela fixação de 

exigências tecnológicas que permitam que um amplo conjunto de soluções atendam à 

demanda. Veja-se o precedente: 

Enunciado 
No planejamento de suas aquisições de equipamentos, A ADMINISTRAÇÃO DEVE IDENTIFICAR 
UM CONJUNTO REPRESENTATIVO DOS DIVERSOS MODELOS EXISTENTES NO MERCADO 
QUE ATENDAM COMPLETAMENTE SUAS NECESSIDADES ANTES DE ELABORAR AS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A COTAÇÃO DE PREÇOS, de modo a caracterizar a realização 
de ampla pesquisa de mercado e evitar o direcionamento do certame para modelo específico pela 
inserção no edital de características atípicas. 
(TCU, Acórdão 2829/2015-Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, julgado em 04/11/2015, destaque 
nosso). 
 

Por tais motivos, impõe-se a procedência desta representação, impedindo-se a 

continuidade da licitação até que sejam refeitas as especificações técnicas direcionadoras do 

certame. 

 

3 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, este 

Impugnante, requer, com supedâneo na Lei nº. 13.303/16 e suas posteriores alterações, bem 

como as demais legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para 

que o ato convocatório seja retificado no assunto ora impugnado determinando-se a 

reformulação do referido edital para permitir da participação de outros fabricantes. 

Vale destacar que no caso de continuidade do certame, a assertiva que o vencedor 

da Licitação será o fabricante KASPERSKY, sem a economicidade decorrente da 

possibilidade de participação de demais fabricantes, ante grave prejuízo ao erário e as 

consequentes punições/responsabilidades impetradas pelos órgãos de auditoria e controle. 

 

Nesses Termos, 
Pede Deferimento. 
Brasília, 25 de novembro de 2022. 
 
 
DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ/MF 09.650.283/0001-91 


