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PROAD 5870/2021 

PE 02/2022. 

 

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, conforme as condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

Pedido de Esclarecimento 5 

 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto, mesmo que de 

forma intempestiva, haja vista que a maioria desses questionamentos já foram respondidos e 

disponibilizados no COMPRASNET. 

Dessa forma, apesar de intempestivo, seguem abaixo as perguntas formuladas e as respectivas 

respostas: 

 

PERGUNTAS:  

 

Questionamento 1- Afinal, a vigência do contrato será de 30 (trinta) meses?  O valor a ser 

cadastrado no Comprasnet é o Global de 30 meses, está correto nosso entendimento? 

Questionamento 2- O item 6.4.16. prevê que a contratada deverá criar 7 (sete) perfis técnicos, 

tais como, analista de monitoração, analista nível 1, 2 e 3, especialista de TI, gerente de 

incidentes e problemas e gerente da central de serviços. Acontece que o entendimento inicial 

foi: Técnicos de nível 1 e 2, supervisor, gerente e preposto. Qual está correto? 

Questionamento 3- O preposto pode acumular funções com o Supervisor ou Gerente? 

Questionamento 4- o Gerente pode acumular função com o Coordenador? 

  
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 

 

SETIC: 

O contrato terá vigência de 30 meses. O valor da proposta deve considerar apenas 12 meses. 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 2: 

SETIC: 

O item 6.4.16 do Anexo II diz respeito aos perfis de usuário a serem criados na SGS (item 5). 

Os requisitos de equipe a ser alocada estão definidos no item 9 do Anexo I-A do Termo de Referência. 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 3: 
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SETIC: 

Os requisitos de equipe a ser alocada estão definidos no item 9 do Anexo I-A do Termo de 

Referência. O gerente de projeto atua apenas na implantação do serviço. O item 9.9.4 do Anexo I-A 

define a única possibilidade de acumulação de papéis na equipe. 
 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 4: 

 

SETIC: 

Os requisitos de equipe a ser alocada estão definidos no item 9 do Anexo I-A do Termo de 

Referência. Não há previsão de papel de coordenador. O item 9.9.4 do Anexo I-A define a única 

possibilidade de acumulação de papéis na equipe. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, não se acolhe o pedido de esclarecimento apresentado para retificar o edital 

e seus anexos, publicarmos este documento nos sites www.comprasnet.gov.br e  www.trt19.jus.br , 

bem assim informar aos interessados que será mantida a data de apresentação de propostas e abertura 

da sessão pública de disputa de lances. 

 

Maceió, 05/05/2022. 

 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


