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DESPACHO

Assunto: Impugnação de proponente. PE N. 02/2022

Trata o presente de  para ocontratação de serviços de suporte técnico de TIC (Central de Serviços)
TRT da 19ª Região.

Em atenção à solicitação da CL contidas no despacho à seq. 68, e considerando os a impugnação relativa
ao PE N. 02/2022 acostada à seq. 67, encaminhamos as seguintes informações para composição da
resposta final a ser elaborada pelo Sr. Pregoeiro.

Primeiramente, é importante esclarecer que a Pink Elephant, entidade independente e que não
comercializa softwares de Gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação, usa qualificados e
experientes consultores de gerenciamento de TI para avaliar as ferramentas ITSM. A avaliação
PinkVERIFY, da Pink Elephant, é reconhecida pelo programa original da indústria de Gerenciamento de
Serviços de TI para a certificação dos softwares que suportam as definições e os requisitos de carga de
trabalho para ITIL. A PinkVERIFY tem oferecido aos clientes que reconhecem a importância da
implementação das melhores práticas ITIL, a segurança de que eles estão escolhendo as melhores
soluções ITSM.

Desse modo, a certificação PinkVERIFY é reconhecida mundialmente por se tratar de um processo que
analisa as ferramentas capazes de atenderem aos requisitos de padronização das melhores práticas para
gestão da área de TI, de acordo com a biblioteca ITIL. Ademais, conforme ata nº 3 do TCU, de 13 de
fevereiro de 2008, Acórdão TCU nº 144/2008, "é válido que se exija certificação emitida pela Pink
Elephant, uma vez que se trata de organização que é referência mundial em capacitação ITIL, o que não
configura restrição ao processo competitivo, mas um instrumento necessário para que a Administração
efetive o adequado atendimento de suas necessidades, uma vez que o programa PinkVerify é
mundialmente considerado como adequado à certificação que avalia as ferramentas que suportam as
necessidades de definições e fluxos de trabalho dos processos de gerenciamento de TI."

A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico
operacional de central de atendimento a usuários (Service Desk), englobando os serviços de atendimento
e suporte de 1º (remoto) e 2º (presencial) níveis e o serviço especializado em ITIL, e também o
fornecimento de serviço de acesso à solução de gestão de serviços de TI (SGS).

A exigência da certificação PinkVerify v3 relativa ao item 5 tem por objetivo garantir que a ferramenta de
gestão de serviços de TI a ser utilizada na prestação do serviço atenda minimamente às funcionalidades
especificadas no Anexo II do Termo de Referência para sua adequada efetividade. Conforme relação
disponível no site da entidade (https://www.pinkelephant.com/en-us/pinkverify/pinkverifytoolsets), há
pelo menos 19 ferramentas com o selo PinkVerify que executam todos os processos ITIL previstos nessa
contratação, o que garante que esta exigência não restringe a competitividade do certame.



Cabe ressaltar que este órgão já utiliza este tipo de ferramenta de gestão de serviços de TI (com o selo
PinkVerify) como serviço desde 2017 (Exigido no pregão eletrônico TRT19  n. 08/2017), de forma que
esta exigência de certificação visa somente atender às necessidades do órgão e garantir a qualidade
mínima do serviço a ser contratado.

Conforme alega a própria impugnante, “empresas qualificadas e interessadas em ofertar seus serviços

  atendamtêm a liberdade de utilizar recursos, softwares e sistemas de sua escolha“, DESDE QUE
totalmente as especificações mínimas definidas no anexo II do Termo de Referência, o que inclui a
exigência de certificação PinkVerify v3.

Por fim, cumpre-nos esclarecer que essa exigência não resulta em qualquer restrição à concorrência ou
investimento prévio à celebração do contrato por parte da proponente, uma vez que não está se exigindo
experiência na solução ou evidência de que a ferramenta já tenha sido adquirida, mas sim apenas uma
validação funcional mínima dos requisitos da solução que será utilizada durante a prestação dos serviços
ofertados no item 5.

É importante frisar que o TRT19 sempre respeitou a Legislação Brasileira, os seus Princípios Legais e
Constitucionais, que conferem ao Servidor Público o direito e a responsabilidade da aquisição criteriosa
de bens e serviços que possuam bons padrões de desempenho e qualidade, e que contribuam com a
eficiência e rendimento dos trabalhos da Administração Pública, o que sempre foi o pensamento desta
Instituição. Sendo assim, o TRT19 se mantém comprometido em cumprir o seu poder-dever de perseguir
a melhor contratação, inclusive em aplauso ao Princípio da Eficiência, conforme o art. 3º da Lei 8.666, de
1993.

Com fulcro nas análises acima, o TRT19 declara que as solicitações de alteração e nova publicação
pedida pela empresa não procedem, visto que as exigências são necessárias para contratação do serviço de
gerenciamento dos recursos de TI, que são críticos, com a melhor qualidade possível. Importante frisar
que tais exigências não ferem a competitividade do certame, vez que no mercado, existem várias
empresas que cumprem ao solicitado.

Pelo exposto, , mantendo os termos doentendemos que a presente impugnação não deve ser acatada
presente edital.

Maceió, 3 de maio de 2022.

MANOEL MESSIAS FEITOZA

Diretor da SETIC
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