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Coordenadoria de Licitações 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – Solicitação de Pedido de Impugnação pela empresa 
VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
 

1. Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2022, que tem por objeto   Contratação 
de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento a usuários no formato de Central 
de Serviços (1º nível), Suporte Técnico Local (2º nível) no ambiente de Tecnologia da Informação do 
TRT 19ª Região, e de serviços de acesso remoto a solução de gerenciamento de serviços de TI, 
incluindo implantação, suporte técnico e treinamento, apresentada pela empresa VECTRA 
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 41.249.921/0001-70. 
 
2. A insurgência diz respeito ao requisito da exigência de habilitação técnica estabelecida no item 
9.12.3 do Edital que se reporta a um conjunto de certificações definidas no item 2 do Anexo II 
(Especificações do Serviço de Acesso) a Solução de Gestão de Serviços constantes do Termo de 
Referência como condição para comprovação de capacidade técnica operacional da licitante. 
 
3. Em síntese alega a impugnante o seguinte: 

 
“Que a exigência NÃO SE TRATA de comprovação da capacidade técnica-operacional da empresa, E SIM DE 
REQUISITOS DE UMA SOLUÇÃO OU SISTEMA, no caso requisitos do sistema SGS requerido na prestação 
dos serviços.” 
“Que a experiência da empresa e de sua capacidade técnica-operacional NÃO PODE SER CONFUNDIDA com 
a comprovação de requisitos de um sistema que está sendo requerido na prestação dos serviços. Vale salientar 
que o referido edital tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, e NÃO A AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO OU SISTEMA. As empresas qualificadas e interessadas em ofertar seus serviços têm a liberdade de 
utilizar recursos, softwares e sistemas de sua escolha, desde que permitam a boa execução dos seus serviços, 
tendo em vista que as soluções podem variar entre os fabricantes.” 
“Que a oferta de determinada solução dentro das exigências de habilitação técnica, por apenas esse fato já requer 
a suspensão e correção do edital, também fere a isonomia entre as empresas participantes, resultando em prejuízo 
ao erário público, já que evitará proposta mais vantajosa pela exigência do fornecimento de certa solução de 
produtos que – frise-se, não são objeto do certame.” 
“Que com soluções diferentes, encontradas entre os diversos fabricantes, pode-se conseguir o nível de serviço 
desejado pela CONTRATANTE, em nível altamente competitivo. Assim, com todo o respeito e acatamento, o 
Edital se desvirtuou da sua finalidade, que é apresentar às empresas as especificações dos SERVIÇOS e requisitos 
da EMPRESA que se pretende contratar, PELO MENOR PREÇO.” 
“Que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região deve se ater somente a especificação de SERVIÇOS a serem 
executados, devendo se manter totalmente inerte quanto às especificações técnicas das soluções utilizadas pelas 
empresas”. 
“Que é de responsabilidade das empresas o dimensionamento dos recursos necessários para a execução dos 
serviços objeto do certame e que a manutenção da exigência de habilitação técnica estabelecida no item 9.12.3 
do Edital evidenciará a restrição da competitividade do certame”  

 
“Que seja a impugnação acolhida e procedidas alterações aos termos do Edital e seus anexos, de forma que seja 
feita a correção dos pontos indicados, com a suspensão do processo licitatório até que o edital e seus anexos sejam 
reestabelecidos ao patamar de legalidade, restaurando a ampla competição e a atratividade do certame para 
empresas em geral, excluídas do processo”. 
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4. A Impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da Lei nº 10.520/2002 e do 
item 10.1 do instrumento convocatório. 
 

5. Inicialmente, esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Secretaria Jurídica 
Administrativa do Tribunal, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 
 
6. Ressalto que os atos praticados por esta Administração em seus procedimentos licitatórios, 
obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o 
disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: 
 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos”. 

 
7. Primeiramente, cumpre esclarecer que, na fase interna do certame, a Administração procedeu os 
estudos detalhados sobre as características do objeto e as exigências a ele pertinentes, a fim de 
delimitar os procedimentos que serão desenvolvidos na licitação, conforme os artefatos Estudos 
Técnicos Preliminares e Termo de Referência produzidos pela equipe técnica de planejamento. 
 
8. A fim de subsidiar a tomada de decisão deste Pregoeiro, encaminhamos a impugnação apresentada 
para a área técnica demandante dos serviços, que apresentou o parecer técnico que se segue: 
 

DESPACHO 

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

Trata o presente de contratação de serviços de suporte técnico de TIC (Central de Serviços) para o 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 
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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 têm a liberdade 
de utilizar recursos, softwares e sistemas de sua escolha“, DESDE QUE atendam 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, entendemos que a presente impugnação não deve ser acatada, mantendo os termos do presente edital. 

Maceió, 3 de maio de 2022. 
MANOEL MESSIAS FEITOZA 

Diretor da SETIC 

 
9. Os atos administrativos devem ser fundamentados e justificados, inclusive, para fins de controle. 
Dessa forma, a Administração deve analisar a pertinência e a viabilidade prática das exigências e dos 
procedimentos a serem adotados, oportunizando a contratação mais vantajosa sobre os aspectos 
operacional, segurança e finalístico. 
 



 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 

 

  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
E-mail: cpl@trt19.jus.br 

Página 4 de 5 

10. A manifestação do Diretor da SETIC demonstra as razões técnicas que tornam necessárias a 
manutenção da exigência técnica do item 9.12.3 do Edital e item 2 do Anexo II-Especificações do 
Serviço de Acesso a Solução de Gestão de Serviços-SGS do Termo de Referência, como medida para 
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. Resta evidenciado que 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. 
 
11. Assim, as exigências técnicas do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022 não representa qualquer 
excesso ou impropriedade que resulte na violação dos princípios norteadores da licitação, mas serve 
como forma de viabilizar com a segurança necessária a execução do contrato, afastando situações que 
possam gerar insegurança e comprometer diretamente a execução do contrato. 
 
12. Importante destacar a linha de entendimento, Justen Filho (2009, p. 133) que assevera:  
  

Como regra, toda e qualquer licitação exige que a Administração estabeleça, de 
modo preciso e satisfatório, as condições da disputa. Mais precisamente, a 
Administração tem de licitar aquilo que contratará com tranquilidade, todas as 
condições pertinentes ao objeto a ser licitado [...]. 

  
13. Portanto, a definição do objeto licitado e as exigências consideradas relevantes, desde que não 
agrida as disposições legais, é uma prerrogativa do órgão, fulcrada na discricionariedade, esta balizada 
na conveniência e na oportunidade, para obtenção de resultado que melhor atenda ao interesse 

público. Acata-se, assim, o parecer da unidade técnica, pela manutenção dos termos do edital e seus 
anexos. 
 
14. Diante do exposto, em conformidade com o art. 24, § 1º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
DECIDO: 
 
a) Conhecer da impugnação interpostas pela empresa VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA, dada a sua tempestividade e regularidade formal;  
 
b). No mérito, negar-lhe provimento, pelas razões e fundamentos da manifestação técnica e os acima 
descritos;  
  
c). Comunicar à impugnante e às demais interessadas desta decisão através do portal Comprasnet e 
home Page do Tribunal;  
 
d). Manter data e hora para a sessão inicial do pregão, qual seja: 06 maio de 2022, às 10:00 horas 
(horário de Brasília). 
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Maceió, 04 de maio de 2022. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
Pregoeiro 
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