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A 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) 

EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 08.925.028/0001-41, sediada no SHN 
Quadra: 1, Lote A, Bloco F, Sala 1604, Edifício Vision Work 
& Live, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.701-060, vem 
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, por meio 
de seu representante legal, pautada nas legislações 
pertinentes, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão administrativa que habilitou e declarou 
vencedora do presente certame licitatório a empresa 
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ 
00.085.885/0001-79, pelas razões de fato e de direito a 
seguir aduzidas  

Trata-se de licitação na modalidade e forma de PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo MENOR PREÇO apurado por lote, cujo objeto é a “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”, conforme especificações contidas no Edital e no Termo de 
Referência deste certame.  

Em sua fase de análise da proposta e habilitação, a licitante ACTAR 
CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA teve sua 
documentação aceita, sendo declarada habilitada no certame. Todavia, 
conforme se verá a seguir, o ato que declarou a licitante recorrida vencedora 
goza de vícios e irregularidades, haja vista que a documentação 
apresentada pela licitante não cumpre com os requisitos basilares do 
instrumento convocatório, de modo que este erro não poderá ser sanado sem 
alterar substancialmente a proposta, acarretando o descumprimento das 
exigências do Edital.  
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1. DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, salienta-se que nos termos do item 13.2. do Edital do 
presente certame, resta expresso que cabe recurso administrativo após a fase 
de habilitação, a partir da declaração do vencedor pela autoridade julgadora, 
observando o prazo de 03 (cinco) dias corridos para apresentação das razões 
recursais, como se vê: 

“13.2 Será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso, contados do término do prazo para manifestação 
motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes ficarão 
automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”. (Grifo nosso) 

Deste modo, o presente recurso mostra-se tempestivo. 

2. DAS RAZÕES PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO 

O presente recurso é interposto em decorrência da habilitação da 
empresa ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 
LTDA como licitante vencedora, uma vez que a empresa supracitada apresentou 
atestado de capacidade técnica com elementos faltantes, acarretando ferimento 
do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como demais 
princípios que norteiam este certame e disposições editalícias. 

Em razão disso, e diante das especificações apresentadas pelo 
instrumento editalício, pormenorizamos abaixo os itens descumpridos pela 
licitante ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 
LTDA e que fundamentam a sua desclassificação. 

3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Inicialmente, importante destacar que a licitante ACTAR 
CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA apresentou 
documento com elementos faltantes, descumprindo assim com os ditames do 
Edital, não comprovando o pleno atendimento às disposições e requisitos 
necessários estipulados em Edital e anexos para comprovar sua capacidade e 
qualificação técnica. 

Quanto ao tema, o item 10.1.1.2.1 do edital do presente certame dispõe 
quanto aos requisitos que devem ser observados na apresentação do atestado, 
de maneira que para a devida comprovação da qualificação técnica deverão ser 
atendidas todas as disposições previstas, quais sejam: 

“10.1.1.2.1. O proponente licitante deverá apresentar atestado(s) de 
capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que demonstre o fornecimento de objeto pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação”. (Grifo nosso) 

Percebe-se que não há no atestado de capacidade técnica apresentado 
o n° do contrato, o cargo da pessoa que o assinou, quais normas, frameworks e 
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boas práticas foram adotadas na consecução das atividades ou qual é o objeto 
que deu causa à emissão de tal documento. 

Ademais, a licitante assevera em sua proposta comercial que a solução 
ofertada é o “Nessus PRO”, qual seja, o “Nessus Professional”, produto que, 
conforme o website da empresa, tem como objeto “passe menos e gaste menos 
esforços na avaliação, na priorização e na correção de vulnerabilidades para que 
você possa estar um passo à frente de invasores”, como se verifica abaixo.  

 
Figura 1 - Imagem do website - Nessus 

Ou seja, apesar de ser do mesmo fabricante as soluções em comento 
são diversas e possuem escopos e funcionalidades diferentes, não podendo ser 
consideradas como idênticas. Além disto, o documento emitido pela empresa 
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. preconiza que a licitante 
“forneceu a solução para scans de vulnerabilidade para TENABLE IO”. 

Conforme se vê abaixo, em informação consultada no próprio website da 
empresa “Tenable” (https://pt-br.tenable.com/products), o produto “tenable.io” é 
“solução de visualização, análise e medições para transformar dados sobre 
vulnerabilidades em informações úteis”, não tendo semelhança com o objeto da 
presente licitação, que é destinado à escaneamento e avaliação de 
vulnerabilidades em ativos. 

 
Figura 2 - Imagem do website - Tenable.io 

 
Tais fatos divergem do requisitado em edital da presente licitação, qual 

seja: “10.1.1.2.1. O proponente licitante deverá apresentar atestado(s) de 
capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que demonstre o fornecimento de objeto pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.” No 
referido documento, qual seja, o único atestado de capacidade técnica 
apresentado pela licitante, consta apenas declaração de fornecimento de 
solução, nada falando sobre características, quantidade e prazos. Em razão 
disso, esse documento não pode ser considerado como hábil para 
habilitação da licitante no presente certame licitatório. 

Ainda, não há comprovação de que a licitante tenha fornecido ou 
executado serviço utilizando software scanner de vulnerabilidade em redes, 
com licença de uso válida por 12 (doze) meses, como requisitado em edital. 
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Cumpre destacar também que tampouco foram apresentados 
documentos que comprovem quais normas, frameworks e boas práticas foram 
adotadas na consecução das atividades desempenhadas durante a realização 
do objeto que deu causa ao atestado de capacidade técnica apresentado. 

Ainda, a licitante deixou de apresentar documentos necessários para 
comprovar a devida execução do objeto do contrato que deu causa ao Atestado 
de Capacidade Técnica emitido, visto que não foram apresentados contratos ou 
notas fiscais que corroborem a comprovação do cumprimento do objeto atestado 
ou qualquer outra documentação que comprove as informações declaradas. 

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 e 
consta no atestado que a licitante “forneceu” tal solução, restando comprovada 
incongruência e não completude do atestado apresentado. 

Reitera-se que a mera apresentação de Atestado de Capacidade Técnica 
ou Declaração de execução de atividades não é elemento comprobatório 
suficiente para comprovar o vínculo entre as partes e o cumprimento das 
obrigações e objeto contratado. 

Neste sentido, é fato incontroverso que a habilitação da empresa 
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 
fere diretamente o disposto no item 10.1.1.2.1 do Edital, bem como o princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, legalidade, 
princípios esses basilares das licitações, visto que o atestado de capacidade 
técnica apresentado a título de comprovação de qualificação técnica não atende 
as exigências previstas em Edital e anexos. 

4. CATÁLOGO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Frise-se também que o edital da presente licitação, em seu item 
“10.1.1.2.1” requer a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, “que 
demonstre o fornecimento de objeto pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.” 
Acontece que a licitante apresentou documentos da Tenable que discorrem 
sobre a solução “Nessus Professional”, solução diversa da elucidada no 
Atestado de Capacidade Técnica, como explicitado no item anterior. 

Ocorre que tais documentos estão em língua estrangeira, qual seja, a 
língua inglesa, de maneira que necessitariam estar traduzidos por tradutor 
juramentado, fato que não foi comprovado por meio da documentação entregue, 
ferindo assim o disposto no artigo 62, item 11, do Regulamento de Licitações e 
Contratos da Prodabel.  

Dessa maneira, por apresentar documentos que não sejam da solução 
atestada por meio do atestado de capacidade técnica juntado e por entregar 
documentos em língua estrangeira sem tradução juramentada, tais documentos 
não devem ser aceitos para fins de habilitação da licitante em comento, 
merecendo esta ser inabilitada do certame licitatório. 
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5. DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, certa da sabedoria e senso de justiça, espera-
se que o presente documento seja recebido com efeito suspensivo e provido 
para inabilitar a empresa ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICACOES LTDA pelos fartos motivos elencados neste documento 
e, consequentemente, convocar a empresa subsequente conforme determinado 
no instrumento convocatório do presente certame. 

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, requer a 
Recorrente que o presente recurso seja submetido à autoridade que lhe é 
hierarquicamente superior para que, em análise ao mérito do presente 
documento, lhe seja dado provimento. 

Termos em que pede e aguarda deferimento.  

Brasília, 08 de outubro de 2021. 

 

 

EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI 
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