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Assunto: Contratação da rede de dados WAN secundária. Licitação. Impugnação.

Trata o presente de contratação de serviços de comunicação de dados para interligação das VT do Interior do TRT
da 19ª Região.

Tendo em vista a impugnação do Edital do PE Nº 23/2022 à seq. 49, a Equipe de Apoio à Contratação vem
manifestar o que segue:

Os serviços de telecomunicações de dados objeto do referido edital são críticos ao funcionamento das unidades do
Interior do TRT da 19ª Região, de natureza complexa, e integralmente dependentes da infraestrutura física de rede
(roteadores, cabeamento de longo alcance, postes, estações terminais) com abrangência territorial específica para
sua adequada execução.

A exigência prevista no item 9.12.1, de que os serviços abrangidos pelo atestado de capacidade técnica tenham sido
prestados dentro do Estado de Alagoas, visa garantir a compatibilidade com o objeto deste certame, considerando
que as especificidades territoriais impactam diretamente na infraestrutura de telecomunicação a ser ofertada pelos
proponentes.

Ao contrário do que alega a impugnante, não há exigência de locais específicos no referido atestado, mas sim de
que os serviços relatados tenham sido executados em uma área de abrangência compatível com o objeto da
licitação, de forma que se possa aferir adequadamente se a proponente tem real capacidade técnica para  cumprir
com suas obrigações contratuais.

A contratação de empresa incapaz de apresentar o atestado nos moldes exigidos traz grandes riscos à
Administração, principalmente no que se refere à garantia da prestação jurisdicional, tendo que vista que as Varas
do Trabalho do interior do Estado de Alagoas dependem integralmente desta rede de comunicação para seu
funcionamento.

Por fim, há de se destacar que a exigência territorial, além de tecnicamente fundamental, não implica em restrição
de competitividade no certame, sendo de amplo conhecimento que diversas empresas de telecomunicações de
pequeno, médio e grande porte prestam serviços similares a entes públicos e privados no Estado de Alagoas.

Pelo exposto, entendemos pelo não provimento à impugnação, devendo ser mantidas as exigências previstas no
item 9.12.1.

Equipe de Apoio à Contratação



HERMES GUSTAVO DE AQUINO - Integrante Requisitante

ULISSES MELO - Integrante Técnico

ANDRE LUIZ DE ARAÚJO CUNHA - Integrante Administrativo

 

De acordo. À Secretaria de Licitações e Contratos, em prosseguimento.

Maceió, 19 de Setembro de 2022.

MANOEL MESSIAS FEITOZA

Diretor da SETIC
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