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ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA-MG. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 73/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

 

 

ADIK SOFTWARE LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Nova 

Lima/MG, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 1033-B, sala 202, no bairro Vila da Serra, CEP 34.006-

065, inscrita no CNPJ sob o n. 41.676.438/0001-71, neste ato representada por sua sócia 

administradora Aparecida Cardoso Lemos brasileira, empresária, solteira, inscrita no CPF/MF sob o 

nº. 889.468.866-68, portadora do RG M-1.387.011, vem, nos termos da cláusula quatro do edital, 

apresentar tempestivamente sua impugnação ao objeto a licitação, e o faz de acordo com as 

razões a seguir: 

I – DO OBJETO 

O presente pregão eletrônico tem como objeto Aquisição e atualização de softwares de segurança 

e proteção de endpoints contra vírus de computador, malwares, ataques de ransomwares e outro 

códigos maliciosos, visando a proteção da rede de computadores da Administração Pública 

Municipal de Nova Lima, incluindo Proteção de Endpoints, Inventário de Hardwares e Softwares, 

Proteção de Servidores Virtuais, Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), Criptografia de arquivos, 

pastas e discos inteiros, Licenciamento, Atualização de Softwares e Assinaturas, instalação, 

Configuração, treinamento e Suporte Técnico Especializado por 48 (quarenta e oito) meses.  

Ocorre que, conforme se demonstrará nos tópicos a seguir, há uma série de inconsistências e 

ilegalidades no edital impugnado, sendo certa a necessidade de alteração do mesmo. 

 

II – JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

 No item 2 do Termo de referência justifica-se a aquisição pela Marca Kaspersky : 

“A Administração Pública Municipal de Nova Lima adquiriu em 2018 o total 1300 licenças  
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perpétuas da solução Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced, licenças em 

quantidade insuficientes para seu parque de equipamentos atual e cujo prazo de vigência das 

atualizações encerra-se em 25/06/22.” Esquecendo-se que, o contrato não mais existe desde 

25/06/2022 e que dentro de um universo de 4000 máquinas, 1300 sem contrato vigente não é 

justificativa legal para padronização. 

Os argumentos utilizados para justificar tal aquisição, não procedem, uma vez que a implantação, 

treinamento e suporte as soluções de Next generation Endpoint, são totalmente silenciosas e o 

custo para ser feito entrará na disputa licitatória e com certeza será bem inferior ao custo de se 

adquirir Kaspersky.  

Já a argumentação de que uma nova solução “ocasionaria um gasto desnecessário de tempo e 

custos, visto que necessitaria de uma nova implantação e nova capacitação para o corpo técnico” 

será de grande valia ao corpo técnico da PNL a capacitação em novas e mais eficazes ferramentas 

de segurança da informação, totalmente compliance com a LGPD bem como com O Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/14). Destaca-se ainda, que grandes fabricantes de Next Generation 

Endpoint-antivírus possuem soluções em nuvem hospedada em território nacional, com plena 

aderência a LGPD e que propositalmente estão sendo eliminados da disputa. Tornando a 

exigência de fornecimento das soluções Karpersky ainda mais absurda . 

Referente ao argumento “Adicionalmente a solução atual conta com funcionalidades de gestão de 

inventário e que de gestão de patches, integradas em uma mesma plataforma, funcionalidades 

estas essenciais para facilitar a gestão dos ativos de TI na Prefeitura”. Todas as soluções de Next 

Generation Endpoint, possuem tais funcionalidades, não é exclusividade da Kaspersky. Essas 

funcionalidades e outras muito mais eficazes e modernas fazem parte das soluções pertencentes 

as melhores fabricantes do mundo, segundo o relatório do Gartner de 2021 referência mundial em 

pesquisa de soluções de TI, onde a Kaspersky não ocupa uma posição destaque entre os melhores 

que estão no primeiro quadrante, como podemos observar no gráfico abaixo: 
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ocupa uma posição preocupante do ponto de vista 

tecnológico.

 

 

III– DIRECIONAMENTO IRREGULAR PARA O FABRICANTE KARPERSKY  

É certo que a legislação de regência impede que a administração pública limite o escopo da  
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licitação, de maneira injustificada, em virtude de mera predileção por determinada marca, neste  

sentido, o TCU – Tribunal de Contas da União já consolidou o entendimento de que a indicação de  

marcas em processos licitatórios e de compras públicas somente pode ocorrer em situações  

excepcionais que justifiquem a restrição imposta, devendo sempre ser pautada em justificativas  

técnicas que motivem de forma inquestionável a opção realizada: 

a indicação de marca na licitação deve ser precedida de apresentação de justificativas técnicas que 

demonstrem, de forma clara e inafastável, que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única 

que atende às necessidades da licitação.”(ACÓRDÃO nº 636/2006). 

Importante destacar que o Tribunal de Contas da União – TCU se posicionou no sentido de que as  

soluções de antivírus não comportam limitação de marca, por se tratar de software de fácil  

substituição: 

“Da mesma forma, é pertinente avaliar a real dependência perante a tecnologia,  

pois há casos em que, apesar de aparente, a dependência não oferece maiores  

dificuldades para a troca tecnológica. Um exemplo que corrobora essa  

afirmação é o de soluções de antivírus, as quais tendem a não provocar alto  

impacto em eventuais mudanças(...)” 

 

Acórdão 2569/2018, relator Aroldo  

Cedraz, Ata n° 44/2018 – Plenário, Data da Sessão: 7/11/2018 – Ordinária, ata  

n° 44/2018 – Plenário, Data da Sessão: 7/11/2018 – Ordinária 

 

Este mesmo tribunal recomenda que, no caso das soluções de antivírus e segurança, a contratação  

seja realizada por características técnicas, visando a maior competitividade, o que na maioria das  

vezes gerará reflexos no preço praticado: 

 

II.5 Casos de sucesso identificados 
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42. Nesta seção são apresentados os casos estudados e escolhidos para integrar  

este relatório. Entretanto, tais casos não são apresentados como casos ideais ou  

isentos de problemas, mas como casos que evidenciam que o “novo modelo de  

contratação” é viável e que pode conduzir a bons resultados. 

43. Os nomes das empresas contratadas são omitidos para desincentivar o uso de  

tal informação como instrumento de marketing e em nenhum momento se coloca  

em foco a qualidade ou falta de qualidade da empresa contratada, pois o foco do  

presente levantamento foi exclusivamente sobre as práticas adotadas pelos  

gestores entrevistados para contratar. 

II.5.1 Caso 1. CGU – Solução antivírus corporativo 

44. Caso 1: antivírus corporativo – CGU – Pregão Eletrônico 26/2007 – Registro  

de Preços – Contrato 4/2008 (peça 14). 

45. Vigência: 15/2/2008 a 14/2/2010; prorrogado até 14/2/2012 

46. Valor contratado: R$ 8.999,00 reais mensais, para o total de R$ 215.976,00. 

47. Objeto: prestação de serviço de solução de antivírus corporativo, provendo  

proteção a 3.200 máquinas (estações de trabalho, notebooks e servidores), além  

de análise de vulnerabilidades, garantia de atualização contínua por 24 (vinte e  

quatro) meses e suporte técnico on-site 24x7 em Brasília-DF, de modo a atender  

às necessidades da Controladoria-Geral da União. 

 

48. Edital: http://www.cgu.gov.br/Licitacoes/Licitacoes/2007/pregao_26_2007.pdf 

49. Contrato: http://www.cgu.gov.br/Licitacoes/Contratos/SW/CONTRATO.pdf 

50. A estimativa baseada nos preços de mercado à data do edital foi de R$  

452.290,37 (edital, item 10.1, fl. 26). O valor total contratado de R$ 215.976,00,  

representa mais de 50% de economia. 

51. Embora anterior à IN SLTI 4/2008, essa contratação adere bem ao “novo  

http://www.cgu.gov.br/Licitacoes/Licitacoes/2007/pregao_26_2007.pdf
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modelo de contratação de TI” porque a CGU já adotava tais práticas e participou  

do processo de desenvolvimento do Quadro Referencial Normativo, que é uma  

das bases da IN SLTI 4/2008 (Acórdão 1.215/2009-TCU-Plenário). 

52. Além da economia obtida, o caso se destaca pela inovação no modelo de  

contratação de solução de antivírus. No modelo tradicional, as instituições  

públicas adquirem licenças de uso de software de uma marca específica na  

primeira licitação, sendo que nas contratações subsequentes ficam obrigadas a  

restringir a competição devido à padronização de marca. A opção da CGU foi  

pela contratação do serviço de proteção da rede de computadores com antivírus  

de qualquer fabricante, exigindo garantia de nível de serviço. Com isso, a CGU  

ganhou independência de marca, aumentou a competitividade e converteu custos  

fixos em custos variáveis. Adicionalmente, como as licenças são adquiridas em  

nome do fornecedor, esse tem muito mais flexibilidade para obter desconto por  

volume de aquisição, que é prática comum no mercado. (Acórdão 2535/2012 – 

Plenário, relator Raimundo Carreiro, Processo 037.338/2011-0, data da sessão:  

19/09/2012, número da ata: 35/2012) 

Por óbvio que ao realizar referida orientação o órgão de controle não está estimulando a 

elaboração de termos de referências direcionados a um único fabricante, sendo certo que a 

licitação deve propiciar a participação de vários players, representantes das diversas boas soluções 

existentes no mercado. 

A situação é bastante lógica, o que levaria um fabricante a baixar sua margem de lucro quando já 

possui certeza de que uma de suas revendas será a fornecedora da solução de segurança? Ora, 

como não há concorrência, já se sabendo de antemão que será contratado um software de uma 

fabricante predeterminada (Kaspersky, no caso do pregão guerreado), dado o direcionamento ao 

fabricante realizado na exigência pela solução da  fabricante Karpersky constante no termo de 

referência, tem-se que o fabricante vai estabelecer o preço que julgar conveniente para a venda.  

Como pode-se observar na planilha de preços do Termo de Referência. 
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Já nos processos com ampla concorrência, todos os fabricantes envolvidos iriam disputar o 

contrato, levando a uma consequente diminuição das margens de lucro e do preço final praticado, 

caracterizando inegável vantagem para a administração pública. 

No presente caso a irregularidade se encontra em escolha expressa por determinada marca,  

tendo em vista que o edital não permite a participação de fornecedores e softwares de fabricantes 

distintos. Contudo, ao se analisar o termo de referência e especialmente a postura da 

administração municipal, nota-se um ilegal direcionamento do certame para a Fabricante 

KARPERSKY, única fabricante permitida pelo edital, ainda que existam diversas outras soluções de 

qualidade superior. 

Caso o edital e o termo de referência sejam mantidos em sua integralidade, apenas as Revendas 

da fabricante Karpersky estarão aptas a atender os requisitos técnicos exigidos, o que representa 

uma inegável restrição (ilegal) de competitividade. 

Tal fato é ainda mais grave se considerarmos que a Karpersky é uma empresa com sede na Rússia  

em Moscou e que os principais países do mundo estão proibindo a contratação das soluções deste 

fabricante por duvidarem da sua confiabilidade. Fato é que em se tratando de uma empresa 

sediada na Rússia há certeza de que caso exigido pelo governo Russo há obrigatoriedade da 

entrega dos dados de todos os clientes ao governo Russo é líquida e certa. Infringindo dessa forma 

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14). 

No Munícipio de Nova Lima estão sediadas, algumas mineradoras multinacionais, que possuem 

suas matrizes em países atualmente contrários ao governo da Rússia, os dados de tais empresas, 

são de grande valor em um momento de guerra.   

Portanto todos os dados dos contribuintes do Município de Nova Lima incluindo os dessa empresa 

que impetra a impugnação, correm o risco de serem entregues ao governo Russo. 

A Alemanha, por exemplo, recomendou que todas as empresas que utilizem solução desta marca 

as substituísse por outra, como se infere da reportagem a seguir: 

“O temor dos alemães seria de que a empresa poderia ser usada pelo governo russo  

para espionar inimigos, apoiadores da Ucrânia ou atacar computadores a partir de  

brechas de segurança. Vale lembrar que a Kaspersky é conhecida mundialmente  

como uma das principais empresas no ramo de segurança cibernética e antivírus.” 

Justamente por toda essa perícia é que existe a preocupação de vinculação com o  

Kremlin, o que poderia expor dados de milhões de computadores em todo mundo,  
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conforme o BSI. Softwares de antivírus costumam ter acesso privilegiado em nível  

superior no Windows. Disponível em: 

https://canaltech.com.br/apps/alemanha-recomenda-que-empresas-desinstalem-produtos-da-

kaspersky-211552/ 

Guerra na Ucrânia estimula EUA a intensificar investigação contra Kaspersky.  

https://www.istoedinheiro.com.br/guerra-estimula-eua-a-intensificar-investigacao-contra-

empresa-kaspersky/ 

EUA colocam antivírus Kaspersky na lista negra como um risco à segurança nacional. 

https://www.hextecnews.com.br/eua-colocam-antivirus-kaspersky-na-lista-negra-como-um-risco-

a-seguranca-nacional/ 

 

IV - DOS PEDIDOS 

Isto posto, a empresa ADIK SOFTWARE LTDA requer a Vossa Senhoria seja reconhecida e declarada  

a ilegalidade das exigências formuladas pelo edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022, bem 

como no respectivo termo de referência, que restringiu o objeto licitado realizando a opção por 

uma marca determinada, limitando a competitividade no processo licitatório.  

Requer, portanto, a adequação do edital guerreado, alterando-se o objeto da licitação e respectivo 

termo de referência, de modo a permitir que todas as principais fabricantes de solução de 

endpoint possam participar do certame. 

 

 

 

 

Nova Lima, 19 de setembro de 2022. 

Adik Software Ltda 

Aparecida Cardoso Lemos 

Sócia Administradora 

 

https://canaltech.com.br/apps/alemanha-recomenda-que-empresas-desinstalem-produtos-da-kaspersky-211552/
https://canaltech.com.br/apps/alemanha-recomenda-que-empresas-desinstalem-produtos-da-kaspersky-211552/
https://www.istoedinheiro.com.br/guerra-estimula-eua-a-intensificar-investigacao-contra-empresa-kaspersky/
https://www.istoedinheiro.com.br/guerra-estimula-eua-a-intensificar-investigacao-contra-empresa-kaspersky/
https://www.hextecnews.com.br/eua-colocam-antivirus-kaspersky-na-lista-negra-como-um-risco-a-seguranca-nacional/
https://www.hextecnews.com.br/eua-colocam-antivirus-kaspersky-na-lista-negra-como-um-risco-a-seguranca-nacional/
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