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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 4 

 

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- SOBRE A FERRAMENTA DE CONTROLE REMOTO: 

No Termo de Referência no Anexo II em “5.8.59. Controle remoto” é dito conforme abaixo: 

“5.8.59. Controle remoto 

5.8.59.1. A CONTRATADA deverá utilizar o software de controle remoto fornecido pela 

CONTRATANTE, ou fornecer software próprio para esta finalidade, sem custos adicionais e 

desde que haja anuência da CONTRATANTE, e com as seguintes características mínimas:” 

Diante do item mencionado acima, entendemos que no caso em que a contratada irá utilizar o 

software de controle remoto fornecido pela contratante, a comprovação se dará através de 

declaração da licitante informando que serão atendidas todas as exigências solicitadas para o 

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

esclarecer.  

Questionamento 2 - SOBRE O PROFISSIONAL CERTIFICADO PMP: 

No Termo de Referência em “9.7. Gerente do Projeto:” é dito conforme abaixo: 

“9.7.3. Deverá possuir, no mínimo, os seguintes conhecimentos e experiências: 
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9.7.3.1. Experiência comprovada em gerenciamento de projetos com base no corpo de 

conhecimentos do PMI (PMBOK); 

9.7.3.2. Certificação PMP Project Management Professional.” 

Diante do item mencionado acima, entendemos que a licitante vencedora do processo 

deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, comprovação de que possui 

profissional Certificado PMP, pertencente ao quadro permanente de funcionários da

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

de esclarecer. 

  
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 

 

SETIC: 

Sim, está correto o entendimento. 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 2: 

SETIC: 

Sim, está correto esse entendimento, e esse mesmo profissional deverá gerenciar a implantação 

dos serviços contratados. 

 

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, 03/05/2022. 

 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


