
 
 

 
 

  
 
À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E 
INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 
         EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO      
         HORIZONTE S/A - PRODABEL   
        (PROCESSO Nº04.000.469/21-43) 
 
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, já qualificada nos 

autos da licitação epigrafada, vem à presença de V. Sas, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso 

aviado por EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI, nos termos abaixo colacionados: 

 
I – DOS FATOS 
 
Diante de seu apelo, a Recorrente, alega que: 

a) “apesar de ser do mesmo fabricante as soluções em comento são diversas e 
possuem escopos e funcionalidades diferentes”. 

b) “Além disso,  consta  no  documento  o  prazo  de  execução  do  serviço  de 
janeiro/2020 a dezembro/2022, ou seja, o serviço ainda está em andamento.” 

c) E que houve apresentação de documentação em inglês; 

Nada mais descabido, senão vejamos: 

 
II – DA SIMILARIDADE ENTRE O ESCOPO DO OBJETO DE LICITAÇÃO E AQUELE INERENTE 
AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

O objeto da licitação aqui tratada diz respeito ao seguinte: 

 

“AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SCANNER DE VULNERABILIDADE EM REDES, 
COM LICENÇA DE USO VÁLIDA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE 
EDITAL.” 
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Já o atestado de capacidade técnica emitido pela explicita o seguinte: 

“Declaramos para os devidos fins, que a ACTAR Connectivity forneceu, a 
solução para scans de vulnerabilidade para TENABLE IO. 
Declaro também que possui as habilidades necessárias e ótimo desempenho no 
desenvolvimento das atividades relacionadas acima. Período: janeiro/2020 a 
dezembro/2022.” 

 
Os requisitos técnicos foram perfeitamente atendidos pela empresa vencedora do certame. 

 

A Recorrente tenta de forma sorrateira confundir os julgadores, tentando fazer crer que é preciso 

juntar notas fiscais, contratos e outras informações para comprovar sua capacidade técnica. 

Nada mais absurdo. O Edital exige o atestado de capacidade técnica. Isso foi 

cumprido. Mas o edital não exige juntada de notas fiscais, contratos e outras burocracias, as quais 

somente a Recorrente vê e que nem a mesma juntou em sua habilitação. 

 

III – DO PRAZO COMPATÍVEL 
 
Mais uma vez a Recorrente demonstra a irracionalidade de seus argumentos. 

Diz que o atestado de capacidade técnica juntado pela Recorrida não se faz legítimo, uma vez que 

o contrato está em vigor. 

 

Ora, Senhor Pregoeiro! O que importa é cumprir o prazo compatível. O prazo do atestado de 

capacidade técnica apresentado é de 3 anos, superior ao prazo do edital. A vencedora do certamente 

já cumpriu prazo superior àquele exigido pelo edital. E com aprovação pelo cliente. 

 

O edital não exige que o contrato inerente ao atestado tenha sido encerrado. Exige prazo compatível, 

o que foi observado. 

 

Portanto, não podem prosperar os argumentos da Recorrente. 

 
IV – DA INEXISTÊNCIA DE ATESTADO EM INGLÊS 

 
A Recorrente tenta distorcer até o regulamento de licitações da Prodabel. 

Inicialmente, é bom dizer que o atestado de capacidade técnica juntado pela Recorrida foi elaborado 

em português e não em inglês. 
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Ademais, o Art. 62, ítem 11 do edital de licitações é claro: 

 

“Artigo 62 - Qualificação Técnica 
11)  Se o instrumento convocatório assim o permitir, podem  ser  aceitos 
atestados internacionais desde que devidamente traduzidos por tradutor 
juramentado.”  
 

O que deve ser traduzido é o atestado de capacidade técnica. O que foi ajuntado, em inglês, foi um 

manual de instruções e não o atestado de capacidade técnica. 

 
V – DA CONCLUSÃO 

 
Neste sentido, pugna a Recorrida pela rejeição do recurso aqui contrarrazoado.  

São estas as nossas contrarrazões. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021. 

 
 

        _____________________________________________________________ 
        ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
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