
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
RESPOSTA À RECURSO 

 
PROAD 1770/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 
 
OBJETO: Contratação de Solução informatizada de governança, riscos e compliance, na 
modalidade software como serviço (SaaS), para atender às necessidades dos Tribunais Regionais 
da 7ª Região, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO nª. 10.024/2019 e aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
 

Decreto 10.024/2019: 

“Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

§ 1º.  As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 

§ 2º.  Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

§ 3º.  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

§ 4º.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 
aproveitados.” 

ATO RECORRIDO: Decisão proferida pela pregoeira signatária no pregão eletrônico em epígrafe, 
que declarou vencedora a empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA. 
 
RECORRENTE: EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO EIRELI. Razões registradas no sistema 
comprasnet, em 17/02/2022. 
 
CONTRARRAZÕES: INTERACT SOLUTIONS LTDA, registradas no sistema comprasnet em 
22/02/2022. 
 
 
 



PRAZO FINAL PARA AS RAZÕES: 17/02/2022 
 
PRAZO FINAL PARA AS CONTRARRAZÕES: 24/02/2022 
 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: Recurso e contrarrazões atendem aos requisitos de 
admissibilidade do recurso, observado, quanto à tempestividade, os prazos constantes do item 
10.2.3 do edital. 
 
 
SINTESE DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
Alega a Recorrente: 
 
“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.” 

 
“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 Gartner , 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: 
 
• 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.” 
 
Informa que, pode-se encontrar no site da INTERACT SOLUTIONS LTDA 
(https://www.interactsolutions.com/produtos/), a definição da solução ofertada como ‘um “conjunto 
que objetiva promover a gestão da estratégia e inteligência corporativa’, entendendo que  “Esta 
definição não tem nenhuma similaridade com Governança, Riscos e Conformidade.” 
 
 
“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.” 
 
“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. 
 
“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 realizada para atender à demanda 
de GRC, como pode ser avaliado diretamente no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União.” 

 
 

“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.” 

 
 

“5. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA” 
 
 “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”. 
 
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 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.” 

 
 
SINTESE DAS CONTRARRAZÕES 
 
“2.1 - Da compatibilidade do Objeto: 
 
(.....) 
 
c) A INTERACT SOLUTIONS, como já citado, é uma empresa brasileira com tecnologia genuinamente 
brasileira também. É detentora do consagrado Suite SA utilizado amplamente por organizações públicas e 
privadas do Brasil e países da América Latina. O grande diferencial das Soluções INTERACT é a integração 
de diversas metodologias mundialmente utilizadas em uma única plataforma; 
 
d) Os módulos são comercializados de forma individual ou em grupo. Quando em grupo, formam as 
soluções. Caso da questão em tela. A Solução de Governança, Riscos e Compliance da INTERACT é 
formada pelos módulos SA- Performance Manager, SA – Risk Manager e SA – Occurrence Manager, SA – 
Document Manager e SA – Audit Manager. Estas ferramentas em conjunto irão instrumentalizar o Escritório 
de Governança; 
 



e) A integração destas metodologias permite aos nossos Clientes a redução da quantidade de fornecedores 
e aplicações operando internamente. Isso para os usuários corporativos é um diferencial muitíssimo positivo 
e faz parte do posicionamento estratégico da INTERACT, a forma de nomear os produtos e se apresentar 
ao mercado. Tais retornos são recebidos nas pesquisas e servem de sustentabilidade para o crescimento 
do Grupo Interact nos seus 22 anos de história. Empresas que desejam iniciar pela Governança podem 
fazer com segurança e mais tarde ampliar não só para Riscos e Compliance, como para automação de 
processos, gestão de projetos e muitas outras metodologias que estão elencadas no portal 
www.interactsolutions.com; 
 
f) Agora mais recente com a nova normativa da LGPD, que é a antessala para os Programas de Riscos e 
Compliance, também podem evoluir de estágio e complexidade, iniciando com uma estrutura compatível 
com a legislação e mais tarde adentrar no programa maior;” 
 
“2.2 Do não atendimento dos requisitos 
 
 
Diante dos itens apresentados em sede de recurso temos que: 
 
 
a) Reiteramos que o total de 117 requisitos técnicos, que compõem o Edital, foram elaborados por equipe e 
gestores técnicos com pleno conhecimento da matéria Governança, Riscos e Compliance e com total 
responsabilidade em proceder com as analises de atendimento dos próprios itens criados; 
 
b) Nos dias 01 e 02/02/2022 a INTERACT SOLUTIONS submeteu as soluções a serem entregues para a 
Prova de Conceito com equipe técnica especializada. Todos os 117 itens foram contemplados e 
demonstrados, ficando comprovado a entrega integral dos requisitos do Edital e seus Anexos; 
 
 
c) A RECORRENTE cita que alguns itens estariam em desconformidade, questionando o trabalho de 
análise e aprovação técnica da POC realizada. Esta efetividade da análise técnica segue conforme texto do 
dia 10/02/2022 da Ata de Homologação da INTERACT SOLUTIONS como vencedora: “Comunicamos que a 
prova de conceito foi realizada, concluindo a equipe técnica que a amostra do software ofertado atende às 
especificações requeridas no ambiente de produção real, satisfazendo assim, às exigências constantes do 
Anexo I, do Termo de Referência.”; 
 
 
d) Cada um dos tópicos do Termo de Referencia foi amplamente apresentado e discutido sobre sua 
mecânica de funcionamento e operação com a equipe técnica. Corrobora esse entendimento e segurança 
para o processo, o fato de outro Tribunal Regional do Trabalho, já ser usuário e demandante de tais 
necessidades e soluções com a marca INTERACT; 
 
e) Os dois itens que demandaram questionamento foram 1.7.1 e 1.7.2, referente serviço SaaS, mas que no 
entanto, após as diligências efetuadas, resposta com documentos comprobatórios, as dúvidas restaram 
integralmente sanadas. Também conforme texto da Ata de Homologação “Aceitação da proposta: Em 
análise das especificações técnicas (Anexo I do Termo de Referência), foram solicitadas pela área técnica, 
informações complementares aos itens 1.7.1 e 1.7.2, do Anexo III, do Termo de Referência, documento 
indicativo da localização das informações do fabricante, que garantem o atendimento das especificações. A 
empresa prestou esclarecimentos satisfatórios e apresentou documentos complementares que supriram os 
já existentes, sem alteração da substância da proposta, pelo que consideramos sanadas as falhas 
apontadas, nos termos do item 8.9, do instrumento convocatório.”; 
 
“2.3 Dos atestados de capacidade técnica 
 
(.....) 
 
b) No tocante ao escopo dos atestados, as redações de escopo estão igualmente satisfatórias pois assim 
descreve o item 9.12 b) “Entende-se como característica compatível o fornecimento de qualquer solução de 
gerenciamento de riscos e compliance, tanto na modalidade de infraestrutura – SaaS (software como 
serviço) como no ambiente on-premise.” 
 
c) Referente as quantidades e volumes de projetos similares assim descreve o item 9.12 c) “Entende-se 
como quantidade similar o fornecimento de pelo menos 30% da quantidade total de acessos objeto do 
registro de preço, sendo permitida a soma de atestados de capacidade.” E, conforme conclusão da análise 



da equipe técnica, assim consta em Ata: “Pregoeiro 25/01/2022 10:08:16 - Com as informações 
complementares(cópias dos contratos) é possível afirmar que os atestados fornecidos comprovam a 
qualificação técnica do licitante, destacando que o atestado do BRDE por si só consegue comprovar o 
período de 12 meses com 75 usuários (acima dos 30% exigidos) utilizando uma solução compatível com o 
objeto da licitação.”. 
 
d) A análise dos itens elencados pelo RECORRENTE não contemplaram os documentos complementares 
enviados que conforme item 9.12.4 são totalmente válidos para comprovação – “O licitante disponibilizará 
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 
da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017”, Esta análise de cumprimento dos requisitos é bastante operacional e 
todos elementos previstos em Edital e Anexos foram observados pela INTERACT SOLUTIONS.” 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 

A decisão respalda-se nas disposições editalícias, na manifestação da Divisão de Infraestrutura 
de TI no tocante à qualificação técnica e à Prova de Conceito (PoC), na proposta e documentação 
apresentada, declarando-se vencedora do certame a empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA. 

 
 

ANÁLISE DO RECURSO 
 

1. DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DA EMPRESA VENCEDORA COM 
O OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
Estabelece o instrumento convocatório no seu item 4.1: 
 
“4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, atenderem a todas as exigências constantes do presente Edital e seus Anexos, e que 
estejam previamente credenciados no “Comprasnet”, no endereço www.comprasnet.gov.br, bem como 
possuírem registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.” 
(original sem grifos). 

 
Para melhor compreensão do assunto, buscamos, no Portal do Sebrae 
(https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/), algumas considerações 
ramo de atividade:  

 
“Ramos de atividade, ou ramos de negócio, é uma definição do segmento de atuação de uma empresa, que 
pode ser: industria, comércio ou serviço. Dentro destas três atuações, há diversas atividades que podem ser 
executadas por um negócio...,”  
 
“O ramo de atividade é o que define a área em que a sua empresa irá atuar.” (Grifos no original) 
 

“Muitos ramos de negócios apresentam várias subcategorias que ajudam na definição específica.” 
(Grifos no original) 

A atuação empresarial pode compreender, além da atividade principal, uma ou mais atividades 
secundárias, conforme normatizado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).  

“A atividade econômica principal, dentre as constantes no ato constitutivo ou alterador, é aquela 
considerada de maior receita auferida ou esperada.” 

 “As atividades econômicas secundárias são as demais atividades exercidas na mesma unidade 
produtiva, além da atividade principal.”  

(vide 
https://www38.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/jsp/coleta/ajuda/topicos/Codigo_CNAE_Secundaria.htm) 

 



No caso em tela, a INTERACT SOLUTIONS LTDA atua na área de tecnologia da informação, 
quer como prestador de serviços quer como comércio, importação e exportação de sistemas de 
informática, como se constata da atividade principal e das secundárias constantes do contrato 
social e do CNP, a saber: 
 
 
Contrato social consolidado 
 
“4ª) O objeto social da sociedade é: 

 Desenvolvimento de sistemas operacionais e de gestão; 
 Desenvolvimento de programas de computadores sob encomenda; 
 Consultoria em tecnologia da informação; 
 Serviços de segurança em tecnologia da informação; 
 Suportes técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 
 Comércio, importação e exportação de sistemas.” 

 
 
CNPJ: 03.339.370/0001-46 
 

NOME EMPRESARIAL 
INTERACT SOLUTIONS LTDA 

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-
customizáveis 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
A compatibilidade do objeto social com o objeto da licitação é definida pela área de atuação da 
empresa e não pela especialidade. Neste sentido, é a lição de Marçal Justen Filho, nos seus 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª Ed., p. 388: 
 
“Em inúmeros casos, tem-se verificado exigência de que o objeto ‘social’ seja compatível com a 
atividade a ser desempenhada no futuro contrato. A questão exige aprofundamento, eis que 
inúmeros equívocos acabam ocorrendo. 
 
Entre nós não vigora o ‘princípio da especialidade’ da personalidade jurídica das pessoas 
jurídicas. Esse princípio restringe a possibilidade jurídica da atuação das pessoas jurídicas aos 
limites de seu objeto social.”  
 
Portanto, o fato de o portifólio da empresa não fazer menção expressa à Governança, Riscos e 
Compliance (GRC), como informa a Recorrente, de per si, não impede a participação no certame.  
 
De outra sorte, por ocasião do julgamento, cabe verificar se a solução de TI ofertada atende às 
especificações técnicas exigidas, entre elas, as de GRC, o que foi demonstrado, de acordo com a 
análise da Divisão de TIC, transcrita no item 2, abaixo. 
 
 
Assim sendo, considerando que o objeto da licitação compreende o fornecimento, a manutenção e 
o suporte técnico da solução informatizada e tendo em vista as atividades empresariais praticadas 
pela INTERACT SOLUTIONS LTDA, reputa-se atendido o item 4.1 do edital. 
 
 



2. DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS 
 

Dado o caráter técnico dos demais itens questionados neste recurso relativos ao suposto não 
atendimento das especificações técnicas da solução ofertada, inclusive quanto à Prova de 
Conceito (PoC) prevista no item 21 do instrumento convocatório, bem como aos atestados de 
capacidade técnica, solicitou-se a manifestação da área de TI, que reafirma entendimento anterior 
na ocasião da fase de julgamento, conforme segue abaixo: 
 
 
DA COMPATIBILIDADE DO OBJETO 
 
‘Manifestação técnica: O produto ofertado pela INTERACT passou pela sabatina da prova de 
conceito e foi considerado em conformidade com as especificações do técnicas exigidas no  PE 
01/2022. Não fazia parte da prova de conceito avaliar o nome comercial dado ao produto, a 
estratégia de marketing do licitante ou seu posicionamento no mercado. Avaliou-se estritamente 
os itens técnicos elencados no Anexo I do Termo de referência. Podemos observar que os 
domínios de gestão requeridos pelo TRT7 estão presentes no portfólio da empresa¹,..  e foram 
demonstrados na prova de conceito” 
 
¹ver em  https://www.interactsolutions.com/solucao/compliance-gestao-de-riscos/  
 
Ademais, quando a recorrente afirma que a solução ora em análise é ofertada pela arrematante 
como “conjunto que objetiva promover a gestão da estratégia e inteligência corporativa” serve de 
reforço à habilitação da Interact já que não existe gestão de estratégia e inteligência corporativa 
sem gestão de riscos e conformidade.” 
 
Para reforçar esse argumento, citamos que o TRT8 mantém contratação com a INTERACT 
SOLUTIONS cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA A GESTÃO DE RISCOS INSTITUCIONAIS, QUE 
POSSIBILITE ASSISTIR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, CONTROLES 
INTERNOS, CONFORMIDADES, AUDITORIA BASEADA EM RISCOS E GESTÃO DE 
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DO TRT8 (CONTRATO Nº 0009/2020 vigente até 05/05/2022).” 
 
Para reforçar esse argumento, citamos que o TRT8 mantém contratação com a INTERACT 
SOLUTIONS cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA A GESTÃO DE RISCOS INSTITUCIONAIS, QUE 
POSSIBILITE ASSISTIR O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, CONTROLES 
INTERNOS, CONFORMIDADES, AUDITORIA BASEADA EM RISCOS E GESTÃO DE 
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DO TRT8 (CONTRATO Nº 0009/2020 vigente até 05/05/2022). 
  
Com relação às informações sobre contratações anteriores dos órgãos da Justiça do Trabalho 
tendo como objeto o software Risk Manager da Módulo Security,  entendemos que o assunto 
não é pertinente a um recurso da EVERY TI contra decisão administrativa que habilitou e declarou 
vencedora do PE 01/2022 a empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA.  
 
Entretanto salientamos que o último contrato do TRT7 com a MODULO SECURITY SOLUTIONS 
S/A cujo objeto era suporte técnico, atualização e upgrade e instalação do software Módulo 
Risk Manager (contrato 48/2015) foi assinado em 09/11/2015 e rescindido em 01/08/2016. Na 
ocasião o software ainda era na modalidade On-premises (instalado no datacenter do TRT7). 
 
No interregno entre 01/08/2016 e o tempo presente, os paradigmas na área de TIC mudaram 
bastante. As soluções corporativas vêm migrando para o novo modelo em nuvem (SaaS).  E esse 
ponto foi um dos requisitos que motivaram o TRT7 a planejar uma nova contratação. Entre os 
principais benefícios de uma contratação de solução GRC na modalidade SaaS podemos citar: 
 
 



 maior rapidez na implementação, pois não há necessidade de investir em nenhuma 
infraestrutura especial (o software é na nuvem, dependendo unicamente de acesso à 
internet); 

 eliminação de custo diretos com licenciamento de banco de dados e de acesso aos 
servidores windows; 

 redução dos custos com sustentação da infraestrutura, tais como: do sistema operacional 
que irá hospedar a ferramenta GRC e execução de backup; 

 elimina a necessidade de manter continuamente processo de atualizações de segurança 
em todas as camadas envolvidas (aplicação, sistema operacional e banco de dados); 

 não requer a disponibilização de recursos físicos ou virtualizados, e portanto não gera 
custo adicional, tais como memória RAM, processador, espaço de armazenamento 
(storage); 

 
Tais vantagens foram reconhecidas pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 1739/2015 - 
Plenário: 
 

“9. Conclusão 
… 
275. Foram identificados diversos benefícios do uso de computação em nuvem 
(seção 2.5), como: redução de custos de infraestrutura e serviços TI devido a 
ganhos de escala; otimização da produtividade da equipe de TI, melhorando o 
suporte de operações de missão crítica; maior disponibilidade dos serviços de TI e 
consequente melhor produtividade do usuário final; resistência a ataques contra a 
disponibilidade dos serviços; redução do tempo para implementação de novos 
serviços e ciclo mais rápido de inovação. 
276. No âmbito da Administração Pública Federal (APF), foram levantados, ainda, 
benefícios adicionais da adoção de computação em nuvem (seção 2.5.1), como: 
maior agilidade na entrega e na atualização tecnológica de serviços públicos; 
atendimento de demanda sazonal de serviços públicos pela Internet sem 
necessidade de alocar grande quantidade de recursos de TI fixos, que ficam 
subutilizados em momentos de pouco uso; ampliação do acesso e do uso de 
informações governamentais; e suporte mais ágil a iniciativas de Big Data e Dados 
Abertos.” (grifei) 

 
Ademais, a adoção em nuvem (cloud computing) está prevista na Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação do Poder Judiciário para o sexsênio 2021/2026, insittuida pelo 
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 370/2021, onde no Art. 35 temos: 
 

“Art. 35. Recomenda-se utilizar serviços em nuvem que simplificam a estrutura física, 
viabilizam a integração, requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de 
dados, disponibilidade e padronização do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.” 

 
A recorrente cita ainda outras contratações públicas vencidas pela Interact para reforçar sua tese 
de que o objeto em questão não é de GRC, como por exemplo do MAPA que contratou 
treinamento para solução de “Gestão Estratégica e de Gestão de Projetos do Software Strategic 
Adviser”.  Porém, entendemos que tal fato, por si só, não traz qualquer riscos à contratação do 
TRT7, já que foi observada que na solução ofertada pela INTERACT há diversos módulos, como 
por exemplo Gestão de Projetos e Gestão de Riscos então é fácil perceber que é possível atender 
necessidades diferentes mediante a habilitação de um ou mais módulos.” 
 
 
DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 
 
‘A recorrente alega que a solução ofertada pela arrematante não atende aos requisitos 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.12, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.31, 1.3.1 e 1.3.5. 
 



TEMA: 1.1. REQUISITOS GERAIS 
 

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; 

 
Recurso: “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.” 
 
Análise: A recorrente acerta ao afirmar que não existe um módulo chamado “Gestão de 
Conformidades” e também que a equipe técnica do TRT7 durante a prova de conceito realizou 
diversos questionamentos acerca da mecânica de funcionamento.  
 
Ocorreu que durante as sessões da prova de conceito alguns pontos careceram de uma melhor 
explicação, sendo necessária uma nova explanação por parte do apresentador, o que é bastante 
natural em uma POC. Mas todas consideradas satisfatórias. 
 
Verificou-se ainda, por ocasião da prova de conceito, que na implementação do produto 
apresentado alguns itens das especificações técnicas recorrem a mais de um módulo da solução 
ofertada. Entretanto tal fato não fere as especificações técnicas visto que não há imposição para 
que cada item da especificação técnica necessite ser implementado em um só módulo ou tela do 
software. Portanto, a argumentação da recorrente está equivocada. 
 

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

 
Recurso: “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. 
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.” 
 
Análise: Foi observado que no módulo performance manager existe funcionalidade de 
planejamento, onde é possível desenhar o alinhamento, conforme a necessidade do Tribunal. 
Portanto considera-se atendido o item 1.1.3. das especificações técnicas.’ 
 
 
TEMA: 1.2. REQUISITOS DE GESTÃO DE RISCOS 
 



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

 
Recurso: “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.” 
 

Análise: Naturalmente a lista de tipos de escopo entre parênteses é exemplificativa, já que está 
finalizada com a expressão “etc”. Não é esperado que a ferramenta possua, por exemplo, uma 
base ativos. O que se pretende é a realização gestão dos riscos para vários escopos diferentes, e 
foi observado que é possível atender esse requisito por meio da função “Estrutura” do módulo de 
gestão de riscos (páginas 21 e 22 do manual) 
 
Definição da função estrutura: A Estrutura consiste em um conjunto flexível que pode possuir 
diversos níveis, formando um aglomerado de categorias, riscos, fatores e controles de riscos da 
organização. 
 

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

 

Recurso: “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.” 
 
Análise: Durante a apresentação foi observado a possibilidade de mudança de fluxos de análise 
dos Riscos, Fatores de Riscos e Práticas de Controle, tanto na estrutura da unidade de negócio 
do Risk Manager possibilitando a mudança de fluxo na etapa de análise do Risco quanto no 
próprio tratamento dos incidentes (Occurrence Manager) o usuário pode modificar o fluxo da 
análise.  
 

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

 

Recurso: “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.” 
 
Análise: Foi  observado durante a prova de conceito que o módulo denominado “process 
manager” possui funcionalidades para modelagem e detalhamento de processos, sendo possível 
customizar seus atributos. Os atributos possuem os tipos(formatos) necessários, tais como 
alfanumérico, número e data.  
 



“1.2.19. Permitir o registro de indicadores de desempenho dos processos; 

 

Recurso: “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.” 
 
Análise: Foi constatado que é possível associar indicadores à processos, conforme figura abaixo. 
O indicador pode ser formatado para expressar resultado ou desempenho do processo. 
 

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

 

Recurso: “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 atende aos requisitos técnicos do termo de referência.” 
 

Análise: Foi visto que é possível para cada processo e subprocesso estruturar os riscos, fatores e 
práticas de controle. Foi possível identificar que por intermédio dos fatores e dos controles é 
possível monitorar os incidentes (Módulo Occurrence) para cada um dos itens e apresentar a 
tendência de maior ou menor probabilidade do risco. É possível por meio da ferramenta 
apresentada (bow tie) análises das consequências e tendências quando da efetivação de um 
risco.’ 
 
TEMA: 1.3. REQUISITOS DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 
 

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); 

 
‘Recurso: “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 Performance 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.” 
 

Análise: A norma ISO 22301:2013 especifica requisitos para estabelecer a gerenciar um sistema 
eficaz Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios e a norma ISO 22313:2015 fornece 
orientação, onde apropriado, sobre os requisitos. Pelo que foi apresentado na prova de conceito 
verificou-se que de uma forma sistemática, não particularizada em um módulo, a solução 



apresentada apoia a implementação de um SGCN em consonância com as normas acima 
referidas. 
 

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; 

 

Recurso: “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 atende aos requisitos técnicos do termo de referência. 
 

Análise: Na prova de conceito ficou demonstrado que o módulo PERFORMANCE MANAGER 
permite criação de Plano de Emergência, Crise, Continuidade do Negócio e Recuperação de 
Desastre a partir da seleção de atributos particulares a cada tipo de plano. Em particular para o 
Plano de Continuidade de Negócio, o software permite definir como atributos todos os elementos 
listados na norma ISO 22301:2013. Não foi exigido uma tela/módulo específico para a criação de 
cada plano. Considera-se que a solução apresentada na prova de conceito atende ao item 1.3.5.’ 
 

 
DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

‘Primeiramente cabe ressaltar que, como é de praxe, os licitantes submetem atestados em 
demasia para apreciação em relação à capacidade técnica. Entretanto a avaliação da equipe 
técnica recaiu somente sobre o atestado emitido pelo BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE que por si só atende aos subitens a), b), c) e 
d) do item 4.5 do termo de referência, ressaltando-se o seguinte: 

 vigência: 12 meses (Cláusula 6ª); 
 quantidade de licenças: 75 - item III do parágrafo primeiro da cláusula 3ª - que supera 73,5 

(30% de 245); 
 objeto com característica: solução de software para monitoramento de riscos operacionais, 

com utilização do recurso”Matriz de Risco”, permitindo a visualização das medições de 
riscos e de controles já mapeados 

 
Cabe destacar que as informações detalhadas acima foram obtidas da análise do contrato que 
serviu de base para o atestado e que foi solicitado à licitante, em diligência, como forma de 
complementar as informações do atestado. 
 
Ademais, é oportuno salientar que no contrato acima referido foi possível verificar que o mesmo 
foi assinado em 17 de agosto de 2015, portanto satisfazendo o estabelecido no item 9.12.2. do 
Edital do PE 01/2022.’ 
 

CONCLUSÃO:  
 

“A solução ofertada pela INTERACT foi avaliada e aceita como aderente às especificações 
técnicas conforme relatório já emitido pela equipe técnica do TRT7. No recurso não foram 
apresentadas informações que, do ponto de vista desta equipe, possam comprometer a aquisição 



pretendida.“ Reginaldo Garcia Dupim - Analista Judiciário - Especialidade Tecnologia da 
Informação. Fernando Jose Sales Monteiro - Técnico Judiciário   
 

Ante o exposto, mantém-se a decisão a decisão recorrida. 
 

Por força do disposto no § 4°, do artigo 109, da Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária e 
considerando que não foi exercido o juízo de retratação por parte desta pregoeira, o recurso será 
submetido ao Exm° Sr. Presidente do Tribunal. 

 

 

Resposta disponível em www.comprasnet.gov.br e www.trt7.jus.br, no link 
transparência/pregões/pregões eletrônico 2021. 

 
 
 
 
 
Fortaleza, 16/03/2022 
  
Clara de Assis Silveira 
Pregoeira 
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