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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 1 
 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 
tempestiva e na forma disposta no item 10.1.3 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 
epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 
interposta. 

Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 
 
PERGUNTAS:  

 

Questionamento 1- DAS MUDANÇAS DE LEGISLAÇÃO: 

Atualmente, há uma legislação que trata desoneração de folha de pagamento com prazo 
definido de vigência. De a acordo com a alteração realizada pela lei 14.020 de 2020 a partir de 
1º. De janeiro de 2022 ocorrerá o fim da desoneração da folha de pagamento também para o 
segmento de Tecnologia da Informação. 

Considerando que o Estado não deve ser onerado por algo futuro, que pode até não ser 
concretizado, como ocorreu anteriormente pelo adiamento dessa lei, entendemos que as 
Licitantes devem precificar seus custos com base nos impostos vigentes no momento do 
certame e, caso o benefício de desoneração não seja renovado, será caracterizado fato do 
príncipe para solicitação de reequilíbrio do contrato de acordo com Lei 8.666 Art. 65 alínea 
“d” § 5°: 

“Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 

o caso”. 

Está correto o nosso entendimento?  Caso contrário, solicitamos a gentileza de esclarecer 
como deve ser apresentada a planilha de formação de custos, posto que ela terá dois custos 
distintos: um até 31/12/2021 e outro a partir de 01/01/2022. 
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Questionamento 2 - DA CONVENÇÃO COLETIVA: 

De acordo com o item 8.5. do Termo de Referência do edital, foi estabelecido que a 
“Pág. 14 - 8.5. O licitante deverá apresentar, juntamente com a planilha de custos e 
formação de preços, convenção coletiva de trabalho a qual se vincula. 

Ainda em outro item, na Página 46 do Edital é dito conforme abaixo: 

“4.11.12.16 Para esta contratação será utilizada, como base norteadora, a Convenção 
Coletiva do SINDPD-AL (Sindicado dos Empregados em Processamento de Dados de 
Alagoas, CNPJ 69.982.155/0001-77) e da SEAC (Sindicado da Empresas de Asseio e 
Conservação, CNPJ 24.256.042/0001-56), com vigência de 01 de julho de 2021 a 30 
de junho de 2022, com data base em 01 de julho.  

“A data base dessa CCT é 1º. De maio, no caso em 01/05/2022, estando bem próximo 
ao seu vencimento, o que altera os valores salariais, benefícios, provisões etc. definidos 
para esse certame.” 

Considerando que o Estado não deve ser onerado por algo futuro, que pode até não ser 
concretizado na data prevista, entendemos que as Licitantes devem precificar seus 
custos com base na CCT vigente, na data do certame e, quando for liberada a CCT com 
os % definidos, será caracterizado fato do príncipe para solicitação de reequilíbrio do 
contrato, independente do mesmo ter completado os primeiros 12 meses iniciais. 

Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gentileza de 
esclarecer. 

Questionamento 3 -DAS CERTIFICAÇÕES: 

Para fins de atendimento ao item 9.10.3.8. que exige Curso HDI Desktop Support Technician – DST 
(no mínimo 30% dos técnicos de suporte local); 

Entendemos que, pela descontinuidade do curso, a CONTRATADA poderá apresentar o curso (HDI 
DAST - Desktop Advanced Support Technician) a qual veio substituir o curso exigido no certame. 

Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gentileza de esclarecer. 
 

Questionamento 4 – PARA REMUNERAÇÃO DOS CHAMADOS DE ATENDIMENTO: 

 
 



 
 
 
 
 
 

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 3 de 8 

De acordo com o item 4.11.5 Subitem 4.11.5.1.1 do Termo de Referência do edital, “Pág. 43 -
4.11.5.1.1. Para fins de remuneração por chamado, somente serão considerados passíveis de 
faturamento neste item aqueles chamados nos quais a equipe de 1º Nível tenha efetivamente atuado 
na abertura, detalhamento ou solução. 
 
Entendemos que todos os atendimentos que requeiram atuação do 1º Nível como, orientação ou 
verificação da situação dos chamados e o acompanhamento deles, serão chamados elegíveis passiveis 
de cobrança. Visto que a central de serviços é responsável pelo chamado durante todo o seu ciclo de 
vida, inclusive de acordo com os itens abaixo descritos no documento de edital, e a bilhetagem apenas 
em cima dos registrados ou resolvidos pelo 1º. Nível não corresponde a quantidade total de atividades 
realizadas nos outros chamados, mesmo que não seja diretamente resolvido por este nível de 
atendimento. 
 
Justificativa, pág. 37 do edital. 
 
Central de Serviços e Suporte Técnico Local, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e 

esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de 

usuários... 

 
Pág. 90 - 2.1. Serviço de Atendimento a Usuários – Central de Serviços (1º Nível) - Item 1 2.1.1. O atendimento 

a usuários no primeiro nível de suporte irá se configurar como o ponto único de contato para todos os usuários 

com a área de TIC. 

 
Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gentileza de esclarecer. 
 

Questionamento 5 – SOBRE AS COMPROVAÇÕES: 

 
No Edital em “5. Requisitos Funcionais da SGS” é dito conforme abaixo: 
 
“5.1. Além dos requisitos funcionais definidos nos subitens abaixo, a solução ofertada pela 
CONTRATADA deve atender integralmente a todos os demais requisitos e recomendações do ITIL 
V3 para as disciplinas detalhadas abaixo, exigência esta que deverá ser comprovada com a proposta e 
o fornecimento integral da solução principal, mais eventuais módulos ou ferramentas adicionais, 
devidamente certificados PINK ELEPHANT V3 para o respectivo processo.” (grifo nosso) 
 
Solicitamos a gentileza de responder conforme alíneas (a e b) abaixo: 
 
a) Diante o exposto acima, entendemos que as licitantes deverão anexar junto a sua proposta de 

preços e habilitação comprovação das funcionalidades da ferramenta de Sistema de Gestão de 

Serviços, devendo ser comprovado através de links públicos do fabricante a demonstração de 

atendimento de 
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cada item de requisito técnico da solução. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, 

solicitamos a gentileza de maiores esclarecimentos. 

 
b) Entendemos que as especificações técnicas da ferramenta de sistema de gestão de serviços, vão do item 1 

da página 149 do Edital ao item 5.40.3 da página 177. Diante disso, entendemos que a comprovação da 

ferramenta listada no item 5.1 mencionada acima deve ser baseada nesses itens. 

 
Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gentileza de esclarecer como deverá 
ser realizado esta comprovação. 
 

Questionamento 6 – SOBRE A VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
No Anexo do Termo de Referência o item “4. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO” é dito conforme 
abaixo: 
 
“4.1. A ação será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
do valor estimado para 12 meses de execução contratual.” (grifo nosso). 
E 
“4.11.3.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora a que, obedecidas as condições, 
especificações e procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos, apresentar o 
MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO O CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES, INCLUINDO O CUSTO INICIAL DE 
IMPLANTAÇÃO.” (grifo nosso). 
 
E no item do Anexo do Termo de Referência “12. VIGÊNCIA, REAJUSTE E GARANTIA 
CONTRATUAL” é dito conforme abaixo: 
 
“12.1. O contrato terá duração de 30 (trinta) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de sessenta meses, a critério do 
CONTRATANTE, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e terá eficácia legal após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial da União.” 
 
Diante do exposto acima, entendemos que a vigência do contrato será de 12 (doze) meses, conforme 
consta no critério de julgamento da proposta e na estratégia de comprovação.  
Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gentileza de maiores 
esclarecimentos. 
 

Questionamento 7 – SOBRE A DIVERGÊNCIA DE PRAZO: 

Entendemos que a tabela de preços abaixo refere-se aos preços por 12 meses. Está correto o 
entendimento? 
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Caso contrário, solicitamos a gentileza de maiores esclarecimentos. 
 
4.11.DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
4.11.1As propostas deverão ser realizadas utilizando o modelo da tabela de valores definida abaixo: 

 

Item Descrição Unidade 
Qtd Total 

Anual 
Valor 

Unitário 
 Valor total  
(12 meses) 

1 

Serviço de Atendimento 
de 1º nível para todo o 
TRT19 – Central de 
Serviços Chamados 

              
7200   A   F = A * 7200  

2 

Serviço de Atendimento 
de 2º nível - Suporte 
Técnico Local 

Serviço 
mensal 

                     
1   B   G = B * 12  

3 

Deslocamento para as 
unidades do interior 
(diárias e transporte) Deslocamentos 

                 
108  C   H = C * 108 

4 

Serviço de implantação 
da solução de 
gerenciamento de TI - 
SGS Serviço único 

                     
1   D   D  

5 

Serviço de acesso à 
solução de gerenciamento 
de TI - SGS 

Usuário por 
mês 

                   
50   E   I = E * 50 *12 

            

Valor Total  T = F + G + H + D + I 
 

 

Questionamento 8 – SOBRE AS SUPRESSÕES: 

 
No Edital em “20– DO CONTRATO” é dito conforme abaixo: 
 
“20.7. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão superar o limite 
legal de 25%.” 
 
Diante do ponto mencionado acima, informamos que em um contrato de serviços, vários itens de 
custos estão interligados e tem seus custos diluídos entre linhas. 
 
Dessa forma, solicitamos a gentileza do Órgão esclarecer como seria mantido o equilíbrio do 
contrato com um percentual de supressão ilimitado. 
 

Questionamento 9 – SOBRE O ACESSO AO SGS: 
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No Edital em “8.1.3. De Material e Infraestrutura” é dito conforme abaixo: 
 
“8.1.3.6.1. Caso o serviço de acesso à SGS não seja contratado pela CONTRATANTE, os 
funcionários da CONTRATADA deverão utilizar sistema de gerenciamento de serviços de TI 
fornecido pela CONTRATANTE, sem que isso implique em custos adicionais à CONTRATADA.” 
 
Diante do exposto acima, solicitamos a gentileza de responder conforme alíneas (a, b e c) abaixo: 
 
a) Para o item acima, o que é entendido como acesso ao SGS? Apenas o item 5 da proposta? 
 
b) Além da ferramenta de iTSM, existe central telefônica que integrada com o ITSM fornece 

serviços e dados de indicadores, caso a CONTRATANTE altere a ferramenta de SGS, de quem será 

a responsabilidade da implantação, manutenção e integrações? 

 
c) Entendemos que, se for apenas a retirada do item 5, a equipe do cliente fica sem acesso a 

ferramenta da Contratada, porém a central continua funcionando normalmente. Está correto 

nosso entendimento? 

Caso contrário, solicitamos a gentileza de esclarecer como esse processo pode acontecer. 
 
   

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 
 
CL: 
A desoneração da folha de pagamento é um instrumento fundamental para reduzir a carga 

tributária de determinadas empresas e, consequentemente, estimular o desenvolvimento econômico 
do país. 

O instrumento da desoneração, que se encerraria no fim do ano de 2021, conforme a Lei 
12.546, de 2011, ampliou a desoneração por mais dois anos, cuja prorrogação será até 2023. É o que 
determina a Lei 14.288, de 2021, sancionada e publicada sexta-feira (31) no Diário Oficial da União. 

Por esse motivo, as propostas deverão considerar os encargos tributários vigentes no momento 
da elaboração da proposta. 

 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 2: 
CL: 
Sim, o entendimento está correto. 
As licitantes devem precificar seus custos com base na CCT vigente, na data do certame. 
 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 3: 

 
SETIC: 
Sim, o entendimento está correto 
 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 4: 
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SETIC: 
Está correto o entendimento. Somente poderão ser faturados no item 1 os chamados no qual a 

equipe de 1º Nível efetivamente atue na abertura, no detalhamento ou na resolução do mesmo, 
incluindo ações de orientação ou verificação de status, desde que demandas por algum usuário, 
devendo essa atividade ser adequadamente registrada na SGS para fins de monitoramento e 
verificação pela equipe de fiscalização. 

 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 5: 
 
SETIC: 
Sim, o entendimento está correto 
 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 6: 
 
SETIC: 
Incorreto. A vigência do contrato será de 30 meses, conforme estabelecido no item 12.1 do 

Edital. 
No que tange ao julgamento das propostas será obedecida a regra constante no item 7.5.1 do 

Edital, combinado com o item 4.11.3.1 do Termo de Referência. 
  
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 7: 
 
SETIC: 
Sim. Está correto o entendimento. 
 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 8: 
 
CL: 
Esclarecemos que as alterações contratuais unilaterais quantitativas – que modificam a 

dimensão do objeto – quanto as unilaterais qualitativas – que mantém intangível o objeto, em natureza 
e em dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos no § 1.º do artigo 65 da Lei 8.666/93, em 
face do disposto no § 2.º do mencionado artigo; do respeito aos direitos do contratado, prescrito no 
art. 58, I, da mesma Lei. 

Quanto à possibilidade da hipótese de supressão contratual, além dos limites legais, ocorrerá 
quando houver apenas a CONSENSUALIDADE entre as partes, nos termos do inciso II, do §2.º, do 
art. 65, da Lei 8.666/93, incluído pela Lei 9.648/98. Caso não haja consenso, a Administração por 
razões de interesse público adotará as providências para a implementação de uma nova licitação e 
contratação para o objeto em comento. 

 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 9: 
 
SETIC: 
a) Sim, apenas o item 5. 
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b) Da contratada. A central telefônica não integra a solução de SGS a ser contratada. A 
contratada deverá fornecer os indicadores relacionados à operação de sua central telefônica em relação 
aos serviços prestados, que poderão ser alvo de verificação pela equipe de fiscalização. 

c) Está correto o entendimento. Nesse caso, os prestadores deverão utilizar o SGS da 
Contratante para registro e acompanhamento dos chamados. 

 
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, 02/05/2022. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 
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