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AO PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 

Recife/PE, 2 de maio de 2022 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 PROAD N. 

5870/2021 

 

Ilmo. Pregoeiro, 

 

A VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 41.249.921/0001-70, com sede na Rua 

Araripina, 419, bairro Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.040-170, tendo tomado conhecimento do 

processo licitatório supramencionado, vem protocolar a presente IMPUGNAÇÃO aos termos do 

edital, para que o processo em questão siga seu curso de legalidade e a IMPUGNANTE (e outras 

empresas interessadas) possam oferecer propostas e preços mais vantajosos ao TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que a licitação será realizada no dia 06.05.2022, sendo, portanto, 

plenamente tempestiva a presente impugnação. 

 

ALEGAÇÕES IMPUGNATÓRIAS 

 

Em resumo, o OBEJTO DA LICITAÇÃO é a execução dos seguintes serviços:  
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“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.” 

 

Ao compulsar os termos do edital de licitação, a IMPUGNANTE verificou exigências restritivas, 

incompatíveis com o objeto que se pretende contratar. 

 

Das Exigências para Qualificação Técnica e Da Exigência de Determinada Solução para a 

Execução dos Serviços 

 

Reside no edital os seguintes descritivos para apresentação de documentos relativos à habilitação 

técnica, aptos a comprovar a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa eventualmente vencedora 

do CERTAME em andamento: 

 

“9.12.3 A licitante deverá apresentar, para efeito de comprovação de sua capacidade técnica-

operacional, o(s) certificado(s) definidos no item 2 do Anexo II - Especificações do Serviço de 

Acesso à Solução de Gestão de Serviços – SGS deste Termo de Referência, relativos à solução e 

respectiva versão informada em sua proposta comercial, para atendimento aos requisitos do serviço 
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de acesso à solução de gerenciamento de serviços de TI definido do item 5 do objeto desta 

contratação.” 

 

O item 9.12.3 transcrito acima, que é uma exigência de habilitação técnica, faz menção a um 

conjunto de certificados, definidos no item 2 do Anexo II - Especificações do Serviço de Acesso 

à Solução de Gestão de Serviços – SGS do Termo de Referência, que transcrevemos abaixo: 

 

“2. Requisitos de habilitação técnica da SGS 

2.1.1. A SGS deverá ser capaz de implementar as atividades e papéis previstos no framework ITIL 

(Information Tecnology Infrastructure Library) versão 3 ou superior abaixo relacionados: 

2.1.1.1. Cumprimento de Requisição (RF = Request Fulfillment); 

2.1.1.2. Gerenciamento de Incidente (IM = Incident Management); 

2.1.1.3. Gerenciamento de Problemas (PM = Problem Management); 

2.1.1.4. Gerenciamento de Mudanças (CHG = Change Management); 

2.1.1.5. Gerenciamento de Liberação e Implementação (REL = Release & Deployment 

Management); 

2.1.1.6. Gerenciamento de Conhecimento (KM = Knowledge Management); 

2.1.1.7. Gerenciamento de Configuração de Ativos e Serviços (SACM = Service Asset & 

Configuration Management); 

2.1.1.8. Gerenciamento de Catálogo de Serviços (SCM = Service Catalog Management); 

2.1.1.9. Gerenciamento de Nível de Serviço (SLM = Service Level Management). 

2.1.2. Para fins de comprovação do item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, na proposta 

comercial, obrigatoriamente, o Certificado PinkVerify V3 ou superior para os 9 (nove) processos 

desta contratação, válido, emitido pela entidade Pink Elephant Inc., para a solução a ser 

disponibilizada. 
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2.1.2.1. Será admitida a cópia autenticada do certificado exigido no item anterior, ou ainda 

reprodução do site eletrônico da entidade certificadora 

(http://www.pinkelephant.com/PinkVERIFY), na qual deverá constar a ferramenta de 

gerenciamento de service desk e respectiva versão (em total conformidade com os produtos 

constantes em sua proposta), bem como a categoria de selo de certificação. 

2.1.3. Se o produto certificado através da PINK ELEPHANT V3 para os 9 (nove) processos exigidos 

for uma suíte, composta por um conjunto de produtos ou módulos de softwares integráveis, a 

CONTRATADA deverá fornecer acesso à solução completa com todos esses componentes para 

atender integralmente os 9 (nove) processos certificados exigidos; 

2.1.4. Os termos e definições na interface da solução devem estar alinhados com os termos e 

definições da biblioteca ITIL V3, para facilitar a rápida compreensão das funcionalidades 

disponíveis; 

2.1.5. Caso solicitado pela CONTRATANTE, deverão ser disponibilizados e instalados todos os 

módulos e/ou ferramentas para atender aos requisitos de Gestão de Ativos, que estará sempre 

associado ao processo de GERENCIAR CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE SERVIÇO. As 

informações dos ativos devem ser integradas ao CMDB;” 

 

Analisando o exigido neste item 2 do Anexo II - Especificações do Serviço de Acesso à Solução 

de Gestão de Serviços – SGS do Termo de Referência, claramente observamos que NÃO SE 

TRATA de comprovação da capacidade técnica-operacional da empresa, E SIM DE 

REQUISITOS DE UMA SOLUÇÃO OU SISTEMA, no caso requisitos do sistema SGS requerido 

na prestação dos serviços. 

 

A comprovação de experiência da empresa e de sua capacidade técnica-operacional NÃO PODE 

SER CONFUNDIDA com a comprovação de requisitos de um sistema que está sendo requerido 

na prestação dos serviços. Vale salientar que o referido edital tem por objetivo a CONTRATAÇÃO 
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DE SERVIÇOS, e NÃO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO OU SISTEMA. As empresas 

qualificadas e interessadas em ofertar seus serviços têm a liberdade de utilizar recursos, softwares 

e sistemas de sua escolha, desde que permitam a boa execução dos seus serviços, tendo em vista 

que as soluções podem variar entre os fabricantes. 

 

Ao obrigar que seja ofertada determinada solução dentro das exigências de habilitação técnica, que 

apenas por esse fato já requer a suspensão e correção do edital, também fere a isonomia entre as 

empresas participantes, resultando em prejuízo ao erário público, já que evitará proposta mais 

vantajosa pela exigência do fornecimento de certa solução de produtos que – frise-se, não são 

objeto do certame. 

 

Ora, é importante destacar que, mesmo com soluções diferentes, encontradas entre os diversos 

fabricantes, pode-se conseguir o nível de serviço desejado pela CONTRATANTE, em nível 

altamente competitivo. Assim, com todo o respeito e acatamento, o Edital se desvirtuou da sua 

finalidade, que é apresentar às empresas as especificações dos SERVIÇOS e requisitos da 

EMPRESA que se pretende contratar, PELO MENOR PREÇO. 

 

Ora, não restam dúvidas que o edital determina que é de responsabilidade das empresas o 

dimensionamento dos recursos necessários para a execução dos serviços objeto do certame. Logo, 

tal exigência por parte da Contratante fere, ainda, o próprio edital. Em suma, a CONTRATANTE 

deve se ater somente a especificação de SERVIÇOS a serem executados, devendo se manter 

totalmente inerte quanto às especificações técnicas das soluções utilizadas pelas empresas. 
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Isto posto, o presente Edital merece ser suspenso e retificado, a fim de que se exclua toda e 

qualquer determinação que se relacione com eventual exigência de solução necessária à execução 

dos serviços. 

 

DOS PEDIDOS  

 

Por fim, A IMPUGNANTE vem requerer a correção dos pontos indicados, com a suspensão do 

processo licitatório até que o edital e seus anexos sejam reestabelecidos ao patamar de legalidade, 

restaurando a ampla competição e a atratividade do certame para empresas em geral, excluídas do 

processo. 

 

É o que requer.   

 

 

 

 

 

 

Marcos Antonio da Silva Júnior 

Consultor de Vendas Sênior 

Vectra Consultoria e Serviços Ltda. 

marcos.junior@vectracs.com.br 

+55 (81) 3202.3202 


