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Senhora Diretora Geral, 

 
  

Trata-se de processo administrativo para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de telecomunicações de dados visando a redundância e a 
atualização tecnológica da rede de longa distância do TRT da 19ª região, e suas unidades 
prediais de interesse, como varas de trabalho e postos avançados trabalhistas, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos. 

 
Preliminarmente, ressalto que três empresas interessadas em participar do certame 

licitatório interpuseram pedidos de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 

23/2022, especificamente, quanto ao item 9.12.1 do edital e ao item 6.5 do Termo de 
Referência, conforme demonstram os docs. (37, 45 e 49).  

 
Os interessados alegam que as exigências de qualificação técnica estabelecidas no 

Edital e Termo de Referência geram favorecimento as concorrentes que já prestam 
serviços no Estado de Alagoas, violando frontalmente o disposto no parágrafo 5º, artigo 
7º da Lei nº 8.666/93.  

 
As peças impugnatórias foram analisadas pela Equipe Técnica da SETIC por meio 

dos despachos (43, 47 e 51), que conclui pela manutenção das exigências da habilitação 
técnica estabelecidas no edital e seus anexos. Por entender que tais exigências são 
relevantes para obtenção do resultado que melhor atenda ao interesse público, este 
Pregoeiro acatou os pareceres da unidade técnica e manteve as condições de habilitação 
técnica do edital e seus anexos. 

 
Na sessão pública do dia 21 de setembro de 2022, às 10:00 foi procedida 

abertura das propostas de preços apresentadas pelas empresas FACHINELI 

COMUNICACAO LTDA, PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, 

BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. e CLARO S.A, bem 
como o início da etapa de lances entre os concorrentes.  
 

Após a conclusão da etapa de lances, verificamos que os lances ofertados por três 
partícipes se mantiveram dentro dos limites dos preços unitários estabelecidos no item 
4.14 do Termo de Referência, anexo I do Edital.  

 



Ato contínuo, seguiu-se a etapa de negociação direta com os fornecedores       
levando-se em consideração os valores máximos estimados para aceitação das propostas. 
Todo o procedimento de negociação se realizou de forma eletrônica via chat e 
devidamente registrado em ata da sessão pública. 

 
Ocorre que, na etapa de julgamento da habilitação técnica da licitação todos os 

licitantes foram inabilitados por não atenderem à exigência definida no item 9.12.1 do 
Edital, haja vista que nenhum dos ATESTADOS de capacidade técnica apresentados não 
evidenciam prestação de serviços de comunicação de dados baseado em tecnologia MPLS 
no ESTADO DE ALAGOAS, conforme as manifestações técnicas exaradas nos autos 
do PROAD (docs.59, 73, 81 e 94). 

 
Desta forma, esgotadas todas as possibilidades de contratação através do Pregão 

Eletrônico nº 23/2022, o mesmo foi considerado fracassado, vez que a licitação não 
atendeu à sua finalidade, que é auferir a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 
Diante do exposto encaminhamos o presente processo para conhecimento de 

Vossa Senhoria, propondo o seguinte: 

a) Adoção dos procedimentos necessários para aprovação do relatório com 
sugestão de DECLARAR o certame licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022) 
como licitação FRACASSADA, com base nas análises da documentação técnica 
proferidas pela SETIC e da ata da sessão pública do pregão acostadas aos autos do 
PROAD nº 3364/2022, docs. 59, 73, 81, 94 e 95, respectivamente; 

b) Revisão da cláusula atinente à qualificação técnica das licitantes pela 
unidade demandante; 

c) Realização de novas pesquisas de preços pela unidade demandante em 
razão da média das propostas apresentadas na licitação está acima do valor estimado 
da contratação e o lançamento de novo edital para repetição do certame licitatório; e 

d) Por fim, baixem os autos a Secretaria de Licitações para atualização do 
site do TRT com a inserção dos documentos indispensáveis a transparência e 
publicidade a sociedade correlatos ao pregão em epígrafe. 

 

 
Maceió, 05 de outubro de 2022. 

 
Neivaldo Tenório de Lima 

Pregoeiro 

 

De acordo. 

Maceió, 05/10/2022. 

 

 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 

Coordenadora de Licitações 
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