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AO ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DA 7ª REGIÃO 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022 - TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 08.925.028/0001-41, sediada no SHN 
Quadra: 1, Lote A, Bloco F, Sala 1604, Edifício Vision Work 
& Live, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.701-060, vem 
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, por meio 
de seu representante legal, pautada nas legislações 
pertinentes, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão administrativa que habilitou e declarou 
vencedora do presente certame licitatório a empresa 
INTERACT SOLUTIONS LTDA, inscrita no CNPJ 
03.339.370/0001-46, pelas razões de fato e de direito a 
seguir aduzidas.  

Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, cujo 
objeto é “o registro de preços para eventual contratação de Solução 
informatizada de governança, riscos e compliance, na modalidade software 
como serviço (SaaS), para atender às necessidades dos Tribunais do Trabalho, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos”, conforme especificações contidas no Edital e nos anexos deste 
certame.  

Em sua fase de análise da proposta e habilitação, a licitante INTERACT 
SOLUTIONS LTDA teve sua documentação aceita, sendo declarada habilitada 
no certame. Todavia, conforme se verá a seguir, o ato que declarou a licitante 
recorrida vencedora goza de vícios e irregularidades, haja vista que a 
documentação apresentada pela licitante não cumpre com os requisitos 
basilares do instrumento convocatório, de modo que este erro não poderá 
ser sanado sem alterar substancialmente a proposta, acarretando o 
descumprimento das exigências do Edital.  

Aproveitamos para informar que, em razão da necessidade de 
apresentação de imagens no presente documento, enviamos por e-mail, além 
da postagem no site compras.gov.br, esta documentação para melhor elucidar e 
comprovar os fatos aqui discorridos. 
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1. DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, salienta-se que nos termos do item 10.2.3. do Edital do 
presente certame, resta expresso que cabe recurso administrativo após a fase 
de habilitação, a partir da declaração do vencedor pela autoridade julgadora, 
observando o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões 
recursais, como se vê: 

“10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses”. (grifo nosso) 

Deste modo, o presente recurso mostra-se tempestivo. 

2. DAS RAZÕES PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO 

O presente recurso é interposto em decorrência da habilitação da 
empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA como licitante vencedora, uma vez que 
a empresa supracitada apresentou em sua documentação informações 
insuficientes para comprovação da sua capacidade técnica, regularidade fiscal e 
situação econômica e financeira, para atender às exigências edilícias. 

Diante das especificações apresentadas pelo instrumento editalício, 
pormenorizamos abaixo os itens descumpridos pela licitante INTERACT 
SOLUTIONS LTDA e que fundamentam a sua desclassificação. 

3. DA COMPATIBILIDADE DO OBJETO 

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), logo no item que 
detalha as condições mínimas para a participação no referido pregão (item 4.1), 
deixa claro que só “poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação”, que é Solução 
informatizada de governança, riscos e compliance (GRC). 

Por se tratar de tema abrangente e que pode gerar dúvidas sobre a 
compreensão do âmbito do que uma solução de GRC deverá conter, é 
recomendável buscar auxílio quanto a este esclarecimento. 

Segundo o Gartner1, maior consultoria tecnológica do mundo, soluções 
deste tipo são definidas “como a combinação de tecnologia, processos e dados 
que servem para cumprir o objetivo de permitir a simplificação, automação e 
integração do gerenciamento de riscos estratégico, operacional e de TI em uma 
organização”.  

No mesmo relatório o Gartner, apresenta os sete segmentos que uma 
solução como esta deverá cobrir. São eles: 

 
1 John A. Wheeler. Definition: Integrated Risk Management Solutions, disponível em: 
https://www.gartner.com/en/documents/3645817/definition-integrated-risk-management-solutions 



 
 

 

Página 3  

• Gestão de risco operacional (ORM) 

• Gestão de risco de TI (ITRM) 

• Planejamento de Gestão de continuidade de negócios (BCM) 

• Gestão de risco de fornecedor de TI (VRM) 

• Conformidade e supervisão corporativa (CCO) 

• Gestão de auditoria (AM) 

• Gerenciamento jurídico empresarial (ELM) 

De forma extremamente alinhada com as recomendações do próprio Gartner e 
do que o mercado vem oferecendo, o TRT7 solicitou em suas Especificações Técnicas, 
que a solução a ser ofertada cubra os seguintes segmentos: 

• Gestão de Riscos (item 1.2) 

• Gestão de Continuidade do Negócio (item 1.3) 

• Conformidade (itens 1.4 e 1.5) 

• Auditoria (item 1.6) 

 

Uma vez feita tal contextualização, ao se analisar a solução ofertada pela 

INTERACT SOLUTIONS LTDA, nota-se claramente que a mesma não possui a 
compatibilidade exigida pelo TRT7 para, sequer, participar de tal licitação. 

Esta afirmação não se trata de mera dedução, mas sim de informações 
fornecidas e disponibilizadas pela própria licitante em sua documentação técnica 
e website. 

 

Figura 1 – Definição da solução da Interact Solutions apresentada em seu próprio website. Disponível em: 

https://www.interactsolutions.com/produtos/ Consultado em: 16/02/2022 às 14h14 

Como é possível visualizar na figura acima, a INTERACT SOLUTIONS 
LTDA, define sua solução ofertada como um “conjunto que objetiva promover 
a gestão da estratégia e inteligência corporativa”. Esta definição não tem 
nenhuma similaridade com Governança, Riscos e Conformidade. 

 

https://www.interactsolutions.com/produtos/
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Figura 2 – Lista de Soluções ofertadas pela Interact Solutions em seu website. Disponível em: 

https://www.interactsolutions.com/store-solucoes/ Consultado em: 16/02/2022 às 14h14 

Em outra localidade do website da INTERACT SOLUTIONS LTDA, onde 
a mesma apresenta todo seu portfólio de soluções, mais uma vez, reforça que 
não se trata de uma solução de GRC, quando seus principais produtos estão 
relacionados Gestão de Qualidade, Gestão Estratégica, Gestão por 
Processos etc. 

 

 
Figura 3 - Consulta realizada no website da Interact Solutions. Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=GRC+site%3Awww.interactsolutions.com&rlz=1C1GCEU_pt-

brBR966BR966&sxsrf=APq-WBu8gq4XGpgY-

XEuLMot3kJgSrA7Kw%3A1645021438561&ei=_ggNYvLHIe3V1sQPt9KmmAU&ved= Consultado em: 16/02/2022 

às 14h14 

Para deixar claro que a solução ofertada não apresenta nenhuma 
similaridade com o objeto desta licitação, foi realizada pesquisa textual em todo 
o site da licitante, assim como no mecanismo de pesquisa Google, e em 
NENHUM MOMENTO há sequer referência ao acrônimo GRC. 

https://www.interactsolutions.com/store-solucoes/
https://www.google.com/search?q=GRC+site%3Awww.interactsolutions.com&rlz=1C1GCEU_pt-brBR966BR966&sxsrf=APq-WBu8gq4XGpgY-XEuLMot3kJgSrA7Kw%3A1645021438561&ei=_ggNYvLHIe3V1sQPt9KmmAU&ved=
https://www.google.com/search?q=GRC+site%3Awww.interactsolutions.com&rlz=1C1GCEU_pt-brBR966BR966&sxsrf=APq-WBu8gq4XGpgY-XEuLMot3kJgSrA7Kw%3A1645021438561&ei=_ggNYvLHIe3V1sQPt9KmmAU&ved=
https://www.google.com/search?q=GRC+site%3Awww.interactsolutions.com&rlz=1C1GCEU_pt-brBR966BR966&sxsrf=APq-WBu8gq4XGpgY-XEuLMot3kJgSrA7Kw%3A1645021438561&ei=_ggNYvLHIe3V1sQPt9KmmAU&ved=
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Ainda, é imperioso destacar que em 2006 o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho contratou o software de GRC Módulo Risk Manager com 
investimento inicial de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e 
durante alguns anos teve o custo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por ano 
de manutenção e suporte. Em mesmo sentido, nos anos subsequentes, por 
decisão de cada um dos tribunais regionais do trabalho ocorreram renovações 
contratuais consideradas como inexequíveis. Referido custo chegou, 
alegadamente, a mais de 5 milhões em solução de software GRC.  

A título de conhecimento, a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) corrigida monetariamente, hoje, significa aproximadamente 
R$ 3.618.970,65, como demonstrado abaixo. 

 

Figura 4 - Correção monetária 

Já que foi investido tamanha quantia, é incontroverso que a habilitação 
da licitante pode gerar investimentos sem resultados, já que inequivocamente a 
solução ofertada não é de GRC. Além disso, é interessante lembrar que outras 
empresas passaram por problemas semelhante, tendo realizado investimentos 
sem resultados/frutos, como Serviço Federal de Processamento de Dados - 
SERPRO, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Tribunal Superior Eleitoral - 
TSE, sendo que alguns destes contrataram em momentos posteriores outras 
soluções consistentes no mercado para suprir tais necessidades não 
sustentadas por tais ferramentas contratadas. 

Se todos os argumentos apresentados ainda não forem suficientes para 
comprovar que a contratação de tal solução não atenderá ao que é esperado 
pelo TRT7 e descrito no objeto desta licitação, resta também a avaliação de que 
NENHUMA das contratações realizadas pela Administração Pública da empresa 
INTERACT SOLUTIONS LTDA e da solução tecnológica em questão foi 
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realizada para atender à demanda de GRC, como pode ser avaliado diretamente 
no Portal da Transparência2 da Controladoria-Geral da União. 

Frise-se que em referido link se encontra facilmente informações 
referentes à contratações da empresa licitante. Porém, nenhuma delas cumpre 
com os requisitos deste edital, ou seja, não demonstra que a licitante realmente 
possui capacidade técnica relacionada à GRC, como se vê: 

ÓRGÃO SUPERIOR OBJETO 

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO 

CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NA UTILIZAÇÃO DO USO 
DOS MÓDULOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE 
GESTÃO DE PROJETOS DO SOFTWARE STRATEGIC 
ADVISER (SA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. (grifos nossos) 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES NO 
AMBIENTE CORPORATIVO E MÓDULOS QUE 
COMPREENDEM A PLATAFORMA SA - STRATEGIC 
ADVISER. (grifos nossos) 

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA E DE GESTÃO DE PROJETOS, QUE 
DEVERÁ CONTEMPLAR FUNCIONALIDADES QUE 
APOIEM A AUTOMAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E DA 
GESTÃO DE PROJETOS DOMINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, 
DE FORMA INTEGRADA E EM UM ÚNICO AMBIENTE 
OPERACIONAL. (grifos nossos) 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
(MANUTENÇÃO MENSAL MÓDULO ACADÊMICO E 
PEDAGÓGICO DO PÓS-GRADUAÇÃO E UST UNIDADES 
DE SERVIÇO TÉCNICO SOB DEMANDA). (grifos nossos) 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL NOS MÓDULOS AS-
STRATEGIC ADVISER:(A) PERFORMANCE MANAGER; (B) 
OCURRENCE MANEGER;(C) DOCUMENT MANAGER; 
COMPETENCE MANEGER; (E) ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA PARA A VERSÃO 7. CUSTOMIZAÇÕES E 
INTEGRAÇÕES, DENTRO E FORA DA DEPENDÊNCIAS DO 
HCPA. 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
STRATEGIC ADVISER PARA O IFSC. (grifos nossos) 

 
2 Controladoria-Geral da União. Portal da Transparência – Contratações da Interact Solutions LTDA. 
Disponível em: 
https://www.portaldatransparencia.gov.br/contratos/consulta?fornecedor=26842698&ordenarPor=dat
aFimVigencia&direcao=desc Consultado em 16/02/2022 às 14h14. 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/contratos/consulta?fornecedor=26842698&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc
https://www.portaldatransparencia.gov.br/contratos/consulta?fornecedor=26842698&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc
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Resta comprovado, portanto, que não há compatibilidade do ramo de 
atividade da licitante com o objeto do presente certame licitatório, sendo justa e 
correta a desclassificação e não habilitação da licitante em comento.  

4. DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 

Uma vez que a licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA foi declarada 
provisoriamente vencedora do certame, a mesma foi convocada para a 
realização da Prova de Conceito (PoC), mecanismo este definido para a 
avaliação se o software ofertado atende as especificações requeridas no 
ambiente de produção real. Tal avaliação foi executada pela licitante 
provisoriamente definida como vencedora entre dos dias 01/02/2022 e 
02/02/2022. 

Durante esse período a licitante realizou demonstração da solução 
ofertada, a Suite SA Strategic Adviser. Porém, como ficou claro durante tal 
demonstração, a solução ofertada NÃO é uma solução de GRC e sequer 
atende aos requisitos técnicos apresentados no termo de referência e 
demonstrados pela licitante. 

Dentre os diversos pontos de não atendimento identificados durante a 
PoC alguns saltam aos olhos devido a clara deficiência da solução e a tentativa 
de ludibriar o TRT7 com demonstrações de que “é possível realizar tal atividade” 
ao invés de realmente demonstrar a atividade e funcionalidade solicitada. A 
seguir são apresentados e detalhados alguns destes pontos, com a adição de 
comentários por parte da EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI para 
melhor elucidação dos temas. 

Item 1.1.2. Possuir funcionalidades que possibilitem a realização da Gestão de Riscos, Gestão 
de Continuidade do Negócio, Gestão de Conformidades e de Auditoria Baseada em Riscos, que 
possibilite o trabalho de forma integrada das três linhas de defesa: gestão da área que tem os 
riscos analisados/avaliados, gestão de riscos corporativos e auditoria interna baseada em riscos; 

Comentário: Como é evidente na própria documentação e também na demonstração realizada, 
a solução demonstrada não possui nenhuma funcionalidade de Gestão de Conformidade. O que 
foi demonstrado é que através de alguns módulos que possuem outras finalidades distintas é 
possível realizar algumas atividades de gestão de conformidade, mas claramente não como é 
solicitado nos requisitos técnicos do termo de referência.  

Tal constatação não foi feita apenas pelas empresas que acompanhavam a licitação, mas 
também pela própria equipe técnica do TRT7 que em diversos momentos questionou e se 
demonstrou insatisfeito com as tentativas da licitante em tentar demonstrar algo que não existe 
na solução. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a solução não atente aos requisitos 
técnicos do termo de referência. 

Item 1.1.3. Permitir o alinhamento organizacional nos níveis estratégico, tático e operacional, 
possibilitando a conformidade com regulamentos governamentais e institucionais. 

Comentário: A equipe técnica solicitou a demonstração do cadastramento de uma lei, realizando 
um link com Conformidade, como por exemplo, vincular a lei com controles e riscos, tendo uma 
visão organizada da lei e seu grau de conformidade. A licitante demonstrou como seria um 
possível cadastramento de norma com o respectivo desdobramento da mesma, porém a 
ferramenta se demonstrou engessada e com vários pré-requisitos para este tipo de 
cadastramento.  
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Além deste cadastramento de leis/normas e seus respectivos controles nenhuma funcionalidade 
foi demonstrada para que tais cadastros possam permitir o alinhamento organizacional nos níveis 
estratégico, tático e operacional. Mais uma vez foi evidente o nível de desconforto da equipe 
técnica do TRT7 com a tentativa de “demonstração” da licitante de algo que não existe na 
solução. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a solução não atente aos requisitos técnicos 
do termo de referência. 

Item 1.2.12. Permitir a gestão dos riscos para vários escopos diferentes (projetos, processos, 
ativos, produtos, scorecards etc.). 

Comentário: Durante a demonstração deste item a licitante tentou demonstrar como a solução 
permite a associação dos riscos cadastrados com alguns escopos, como por exemplo, projetos 
e processos. Faz ficou claro que não há a possibilidade de associação dos riscos a outros 
escopos como ativos e produtos, dois itens que em um cenário de Gestão de Riscos 
Corporativos, se fazem muito importantes. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a solução 
não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 

Item 1.2.16. Permitir a análise de riscos de processos de negócios possibilitando aos usuários 
gerenciar e modificar os fluxos de trabalho da análise. 

Comentário: Durante a demonstração deste item foi apresentado como vincular a avaliação dos 
riscos aos processos de negócios, porém não foi apresentado a modificação dos fluxos de 
análise de riscos, ou seja, exatamente o que é solicitado no item em questão. 

Mais uma vez ficou evidente a insatisfação da equipe técnica do TRT7 com a tentativa de mostrar 
algo que a ferramenta não faz e com a abordagem da licitante em dizer que “é possível se fazer 
tal atividade”, porém sem nenhuma demonstração prática. Desta forma, mais uma vez, ficou 
claro que a solução não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 

Item 1.2.17. Permitir um ambiente colaborativo para definir detalhes dos processos de negócio, 
como entradas/saídas, recursos, custos, duração e calendários específicos. 

Comentário: Durante a demonstração deste item foi apresentada a possibilidade de realizar o 
mapeamento de documentos e riscos, com o processo de negócio, mas não foi sequer 
mencionado como a ferramenta permite que sejam detalhadas questões como custos 
relacionados aos processos de negócio, duração e a exibição de calendários específicos. Desta 
forma, mais uma vez, ficou claro que a solução não atente aos requisitos técnicos do termo de 
referência. 

Item 1.2.19. Permitir o registro de indicadores de desempenho dos processos. 

Comentário: Durante a demonstração deste item foi apresentado o registro de indicadores para 
objetivos, porém em nenhum momento foi demonstrada sequer a possibilidade de registro de 
indicadores de desempenho para os processos. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a 
solução não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 

Item 1.2.31. Permitir a análise de causa e de tendência para os problemas e perdas. 

Comentário: Durante a demonstração deste item foi apresentado como a solução realiza a 
análise de causa para um determinado problema ou perda, porém, em nenhum momento foi 
demonstrado como a solução faria uma possível análise de tendência de um determinado 
problema. Como causa e tendência são duas coisas totalmente diferentes, não é possível dizer 
que esta avaliação é suficiente para atender o item em questão. Desta forma, mais uma vez, 
ficou claro que a solução não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 
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Item 1.3.1.  Atender as Normas ISO 22301:2013 (Sistema de Gestão de Continuidade de 
Negócios - Requisitos) e ISO 22313:2015 (Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios - 
Orientações). 

Comentário:  Durante a demonstração deste item foi apresentado como o usuário poderia 
realizar vínculos com tais normas desde que o usuário, anteriormente, tenha a parametrizado no 
módulo Perfomance Manager.  

Este é mais um problema em tentar fazer uma solução de Gestão da Estratégia e Inteligência 
Corporativa se passar por uma solução de GRC. Claramente não há um módulo para 
implementação de um GCN e muito menos que esteja adequado ao que diz os frameworks em 
questão. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a solução não atente aos requisitos técnicos 
do termo de referência. 

Realizando a contratação de tal solução, o TRT7 não disporá de condições de implementar seu 
programa de GCN, o que além de representar o não atendimento ao objeto desta contratação, 
também pode representar um grande risco à instituição, uma vez que se os planos, BIAs e Testes 
de continuidade não forem corretamente realizados, os processos e ambientes do TRT7 não 
terão garantidos sua continuidade caso aconteça alguma situação inesperada. Desta forma, mais 
uma vez, ficou claro que a solução não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 

Item 1.3.5. Permitir a elaboração de Plano de Emergência, Crise, Continuidade do Negócio e 
Recuperação de Desastre a partir dos processos críticos e dos riscos. 

Comentário: Durante a demonstração deste item foi apresentado como a solução permite a 
criação de planos de ações gerais, mas em nenhum momento foi evidenciado a funcionalidade 
de planos específicos a serem utilizados em um PCN. esses planos em específico e sim a criação 
de planos de ação gerais. É importante frisar que os planos de ação da solução não podem ser 
comparados com um plano de continuidade de negócios, por exemplo, que são procedimentos 
documentados que orientam as organizações a responder, recuperar, retomar e restaurar a um 
nível predefinido de operação após a interrupção. Desta forma, mais uma vez, ficou claro que a 
solução não atente aos requisitos técnicos do termo de referência. 

Percebe-se, portanto, que a licitante não cumpre com os requisitos do 
edital, merecendo ser desclassificada e não habilitada no presente certame 
licitatório. 

5. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

No tocante aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela 
licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA, os itens 9.12 e seguintes do edital bem 
como os itens 4.5 e seguintes do termo de referência do presente certame 
dispõem quanto aos requisitos que devem ser observados na apresentação 
destes atestados, visto que para a devida comprovação da qualificação técnica 
deverão ser atendidas todas as disposições previstas. 

Quanto aos documentos apresentados pela INTERACT SOLUTIONS 
LTDA em fase habilitatória percebe-se que resta mais do que comprovado que 
não atendem às disposições e requisitos necessários estipulados em Edital e 
anexos para comprovar a capacidade e qualificação técnica da licitante. 

Neste sentido, é fato incontroverso que a habilitação da empresa 
INTERACT SOLUTIONS LTDA fere diretamente o disposto nos itens 9.12 e 
seguintes do edital bem como os itens 4.5 e seguintes do termo de referência, 
assim como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 
objetivo, legalidade, princípios esses basilares das licitações, visto que os 
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atestados de capacidade técnica apresentados a título de comprovação de 
qualificação técnica não atendem as exigências previstas em Edital e anexos. 

5.1. DO ATESTADO EMITIDO PELA FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE 

SOCIAL ELETROCEEE 

A licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA, apresentou em seus 
documentos habilitatórios atestado de capacidade técnica em desconformidade 
com o exigido em Edital, especialmente pelo fato de que o documento emitido 
pela FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE não 
comprova, minimamente:  

a. o vínculo contratual entre as partes, não havendo nem mesmo a 
data de vigência do contrato; 

b. o prazo de execução dos serviços;  
c. a existência de relação contratual, vez que o documento nem 

mesmo foi emitido em papel timbrado da contratante; 
d. o documento informa que a suposta contratada “realiza 

fornecimento satisfatório da solução”. 
e. a quantidade similar ao fornecimento de “pelo menos 30% da 

quantidade total de acessos objeto do registro de preço”, vez que 
não há em momento algum informação relativa a quantidades de 
acessos no documento entregue, não sendo possível averiguar tal 
informação; 

f. que o contrato está ativo ou findo, com duração de pelo menos 12 
(doze) meses, como requisitado no item 9.12, d, do presente 
certame, qual seja: “entende-se como prazo compatível atestado 
de capacidade técnica da prestação de serviços de características 
similares em contratos findos ou vigentes, cuja duração tenha pelo 
menos 12(doze) meses”; 

g. que o contrato cumpre com a disposição do item 9.12.2. do edital, 
qual seja: “somente serão aceitos atestados expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do 
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5, de 2017”. Isso porque não há em momento 
algum informação relativa a vigência do contrato ou execução dos 
serviços. O que há, em verdade, é a assinatura do atestado UM dia 
após o suposto início da execução das atividades, vez que não há 
comprovação de prazos por meio de apresentação de ordens de 
serviço e/ou contrato, por exemplo; 

h. que a solução atende aos requisitos de GRC. 
  

Ainda, quanto ao item “d” acima disposto, resta contestar a real execução 
das atividades, vez que no atestado consta a informação de que a empresa 
“realiza fornecimento satisfatório da solução” “no período 29 de junho de 2021 
até a presente data”. Porém, a emissão do atestado se deu em 30 de junho de 
2021, ou seja, UM dia depois do suposto início da prestação dos serviços pela 
contratada.  
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Dito isso, e pelos fatos demonstrados, é inegável quanto a necessidade 
de inabilitação e desconsideração de referido atestado de capacidade técnica da 
empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA como medida necessária para garantir 
o devido comprimento do princípio da isonomia e dos ditames licitatórios. 

5.2. DO ATESTADO EMITIDO PELA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE 

A licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA, apresentou em seus 
documentos habilitatórios atestado de capacidade técnica em desconformidade 
com o exigido em Edital, especialmente pelo fato de que o documento emitido 
pela COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE não comprova, minimamente:  

a. o vínculo contratual entre as partes, não havendo nem mesmo a 
data de vigência do contrato; 

b. a quantidade similar ao fornecimento de “pelo menos 30% da 
quantidade total de acessos objeto do registro de preço”, vez que 
não há em momento algum informação relativa a quantidades de 
acessos no documento entregue, não sendo possível averiguar tal 
informação; 

c. que o contrato está ativo ou findo, com duração de pelo menos 12 
(doze) meses, como requisitado no item 9.12, d, do presente 
certame, qual seja: “entende-se como prazo compatível atestado 
de capacidade técnica da prestação de serviços de características 
similares em contratos findos ou vigentes, cuja duração tenha pelo 
menos 12(doze) meses”; 

d. a legitimidade da assinatura do atestado, vez que não há 
informações relativas à autorização da assinatura do documento 
pelo senhor Thiago Zschornack, como uma procuração ou 
contrato. Ainda, não há informações de contato desta pessoa, para 
que se possa verificar a veracidade de tal documento; 

e. que a solução atende aos requisitos de GRC. Não há nem mesmo 
citação a “GRC” no documento. 
 

Dito isso, e pelos fatos demonstrados, é inegável quanto a necessidade 
de inabilitação e desconsideração de referido atestado de capacidade técnica da 
empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA como medida necessária para garantir 
o devido comprimento do princípio da isonomia e dos ditames licitatórios. 

5.3. DO ATESTADO EMITIDO PELA BANCORBRÁS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A. 

A licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA, apresentou em seus 
documentos habilitatórios atestado de capacidade técnica em desconformidade 
com o exigido em Edital, especialmente pelo fato de que o documento emitido 
pela BANCORBRÁS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. não 
comprova, minimamente:  

a. o vínculo contratual entre as partes, não havendo nem mesmo a 
data de vigência do contrato; 

b. o prazo de execução dos serviços;  
c. o documento informa que a suposta contratada “realiza 

fornecimento satisfatório do sistema”. 
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d. a quantidade similar ao fornecimento de “pelo menos 30% da 
quantidade total de acessos objeto do registro de preço”, vez que 
não há em momento algum informação relativa a quantidades de 
acessos no documento entregue, não sendo possível averiguar tal 
informação; 

e. que o contrato está ativo ou findo, com duração de pelo menos 12 
(doze) meses, como requisitado no item 9.12, d, do presente 
certame, qual seja: “entende-se como prazo compatível atestado 
de capacidade técnica da prestação de serviços de características 
similares em contratos findos ou vigentes, cuja duração tenha pelo 
menos 12(doze) meses”; 

f. que o contrato cumpre com a disposição do item 9.12.2. do edital, 
qual seja: “somente serão aceitos atestados expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do 
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5, de 2017”. Isso porque não há em momento 
algum informação relativa a vigência do contrato ou execução dos 
serviços.  

g. que a solução atende aos requisitos de GRC. Não há nem mesmo 
citação a “GRC” no documento. 

  
Dito isso, e pelos fatos demonstrados, é inegável quanto a necessidade 

de inabilitação e desconsideração de referido atestado de capacidade técnica da 
empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA como medida necessária para garantir 
o devido comprimento do princípio da isonomia e dos ditames licitatórios. 

5.4. DO ATESTADO EMITIDO PELO BANCO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE 

A licitante INTERACT SOLUTIONS LTDA, apresentou em seus 
documentos habilitatórios atestado de capacidade técnica em desconformidade 
com o exigido em Edital, especialmente pelo fato de que o documento emitido 
pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL- BRDE 
não comprova, minimamente:  

a. o vínculo contratual entre as partes, não havendo nem mesmo a 
data de vigência do contrato; 

b. o prazo de execução dos serviços;  
c. a quantidade similar ao fornecimento de “pelo menos 30% da 

quantidade total de acessos objeto do registro de preço”, vez que 
não há em momento algum informação relativa a quantidades de 
acessos no documento entregue, não sendo possível averiguar tal 
informação; 

d. que o contrato está ativo ou findo, com duração de pelo menos 12 
(doze) meses, como requisitado no item 9.12, d, do presente 
certame, qual seja: “entende-se como prazo compatível atestado 
de capacidade técnica da prestação de serviços de características 
similares em contratos findos ou vigentes, cuja duração tenha pelo 
menos 12(doze) meses”; 

e. que o contrato cumpre com a disposição do item 9.12.2. do edital, 
qual seja: “somente serão aceitos atestados expedidos após a 
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conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do 
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5, de 2017”; 

f. que a solução atende aos requisitos de GRC. Não há nem mesmo 
citação a “GRC” no documento. 

 
Assim, resta comprovado que nenhum dos atestados de capacidade 

técnica acima descritos cumpre com os requisitos do presente certame, não 
podendo ser utilizados para comprovação de capacidade técnica. 

6. PEDIDO  

Diante de todo o exposto, certa da sabedoria e senso de justiça, espera-
se que o presente documento seja recebido com efeito suspensivo e provido 
para inabilitar a empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA, pelos fartos motivos 
elencados neste documento e, consequentemente, convocar a empresa 
subsequente conforme determinado no instrumento convocatório do presente 
certame. 

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, requer a 
Recorrente que o presente recurso seja submetido à autoridade que lhe é 
hierarquicamente superior para que, em análise ao mérito do presente 
documento, lhe seja dado provimento. 

Termos em que pede e aguarda deferimento.  

Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 
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