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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – SETIC 

PROAD 5870/2021 

DESPACHO 

Assunto: Análise de recurso e contrarrazões. P.E. TRT19 nº 02/2022 

Trata o presente de contratação de serviços de suporte técnico de TIC (Central de Serviços) 
para o TRT da 19ª Região. 

Em atenção à solicitação do Sr. Pregoeiro à seq. 182, relativa à análise de Recurso e 
Contrarrazões apresentados pelos participantes do certame, conforme os documentos 180 e 181, 
respectivamente, a equipe de apoio à contratação designada para esta ação entende que: 

1. Foi apresentada pela empresa Pronet Tecnologia e Engenharia a certificação PinkVerify 
2011 que comprova a adequação da SGS aos 9 (nove) processos ITIL v3 (docs. 118 e 
119), conforme definido no item 2. “Requisitos de habilitação técnica da SGS” do Anexo 
II do Termo de Referência, informação também verificada no site do fabricante da 
solução (https://docs.run2biz.com/) e no portal da entidade certificadora Pink Elephant ( 
https://www.pinkelephant.com/en-US/PinkVERIFY/PinkVERIFYToolsets) 

2. As informações disponibilizadas no site do fabricante corroboram a adequação da SGS 
aos 9 (nove) processos ITIL previstos no item 2. “Requisitos de habilitação técnica da 
SGS” do Anexo II do Termo de Referência. 

3. A arrematante apresentou em sua proposta comercial todas as informações necessárias à 
validação funcional da SGS de acordo com o item 5. “Requisitos Funcionais da SGS” do 
Anexo II do Termo de Referência, o que dispensa a necessidade de complementação de 
informações por meio de documentos ou informações publicadas no site do fabricante. 

4. As informações apresentadas pela proponente têm caráter vinculante, sendo suficientes 
para a comprovação do cumprimento das exigências previstas em edital quando não há 
previsão contrária expressa, como a exigência de atestados e certificados emitidos por 
terceiros, ou ainda etapa de homologação funcional com apresentação de amostra ou 
realização de prova de conceito. 

5. Ao responder aos questionamentos da recorrente, em momento algum a Administração 
se desvinculou do determinado no instrumento convocatório, o qual dispõe 
detalhadamente sobre todas as exigências estabelecidas para habilitação técnicas das 
proponentes. As informações do site do fabricante poderiam ser consideradas de forma 
complementar caso a documentação apresentada estivesse incompleta, o que não ocorreu 
no caso concreto, uma vez que consta na proposta comercial da arrematante a 
especificação completa da SGS ofertada. 

6. A proposta comercial contém ainda a concordância total com todas as condições e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (doc. 173), ficando a mesma sujeita às 
sanções previstas no item 22 do Edital em caso de qualquer descumprimento. 

Esclarecemos, por fim, que o certame não previu etapa da homologação técnica com prova de 
conceito por entendermos que, havendo uma especificação detalhada dos requisitos mínimos a 
serem observados durante a implantação e toda a execução contratual, e sendo uma solução de 
software um objeto passível de ajustes, aprimoramentos e adequações por parte do fornecedor 
de forma a atender as demandas do Tribunal, o ônus e o tempo necessários para tal procedimento 
apenas retardariam e não trariam benefício em relação ao objetivo final da ação. 

Logo, entendemos que a validação por meio de documentos, na forma como foi realizada, se 
mostra perfeitamente adequada ao objeto do certame, e que todos os requisitos e procedimentos 
previstos no edital de convocação foram observados, restando a arrematante formalmente apta a 
executar os serviços definidos no Termo de Referência. 



Pelo exposto, sugerimos o indeferimento do recurso da empresa Lanlink Serviços de 
Informática S/A. 

 

Maceió, 24 de maio de 2022. 

 

FELIPE COSTA LEITE 

Integrante Demandante da Equipe de Apoio à Contratação 

  

ANDRÉ CORREIA VIVEIROS  

Integrante Técnico da Equipe de Apoio à Contratação 

 

ALEXANDRE PONCIANO MONTEIRO 

Integrante Administrativo da Equipe de Apoio à Contratação 

 

 

De acordo. À CL, em retorno, para prosseguimento do feito. 

 

MANOEL MESSIAS FEITOZA 

Diretor da SETIC 
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