
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
RESPOSTA ÀO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PROAD 1770/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
OBJETO:  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO nº 10.024/2019 
 
“Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, na forma do edital.  
 
§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01/2022 -  Ref. ao Pregão PE 01/2022 
 
 
REQUERENTE: EVERY CYBERSECURITY AND GRC SOLUTIONS (via e-mail, em 17/01/2022). 
 
DATA DA ABERTURA DO CERTAME: 14/01/2022 
 
 
TEMPESTIVIDADE: Pedido tempestivo, observados os 3 (três) dias anteriores à data da abertura 
do certame nos termos do item 21.5, do edital. 
 
 
RESPOSTA 
 
Questionamento 1: É dito no item 4.2.1 do referido edital que "não poderão participar desta 
licitação os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente" (grifamos). Entendemos que, caso a licitante possua alguma 
restrição de contratação que a impeça de celebrar contratos administrativos com algum órgão 
público e/ou que façam parte do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 
a mesma não poderá participar desta licitação. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: A regra do edital remete à proibição de participar e celebrar contratos administrativos 
na forma da lei. Portanto, acaso constatadas quaisquer dessas restrições através dos cadastros 
competentes, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro de 



Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ) e 
Cadastro de Inabilitados e Inidôneos (TCU), a empresa não poderá participar da licitação nem 
celebrar o contrato. 
  
Ressalte-se que, se a sanção for aplicada por órgão ou entidade das esferas estadual, municipal 
ou do Distrito Federal, não impede a empresa de participar da licitação ou celebrar contrato com 
órgãos ou entidades da União. O entendimento é pacífico na Jurisprudência do TCU, a exemplo 
do Acórdão 2081/2014-Plenário. 
 
 
Questionamento 2: É dito no item 8.8 do referido edital que "quando o licitante apresentar preço 
final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item (...) será 
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta". 
Entendemos que, caso esta questão acontecer, a CONTRATANTE solicitará a planilha de custos 
para avaliação dos preços praticados pela licitante. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: O item 8.8 do edital segue a regra da IN SEGES/MP N° 5/2017, cujo item 9.4 do 
Anexo VII-A, enumera os procedimentos para aferição da exequibilidade da proposta, conforme o 
caso concreto, sem prejuízo da solicitação de outros documentos que atendam a esse fim. 
 
 Cite-se, entre outros: 
 
IN SEGES/MP N° 5/2017, item 9.4 do Anexo VII-A 
 
 

“a) questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos e indícios de inexequibilidade; 
 
[...] 
 
 e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 
a iniciativa privada; 
 
[...] 
 
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
[...] 
 
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 
que o proponente disponha para a prestação dos serviços;”  
 

  
Questionamento 3: É dito no item 5.3. do referido edital que "o licitante vencedor da etapa de 
lances do Pregão, deverá apresentar, juntamente com a PROPOSTA ESCRITA, um documento 
denominado ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES para demonstrar o atendimento aos itens e 
subitens obrigatórios constantes das especificações técnicas (ANEXO I deste Termo de 
Referência), onde será indicada a localização da informação que garanta o atendimento de cada 
requisito específico, apontando exatamente os itens/subitens nos documentos oficiais do 
fabricante da ferramenta que implementam cada quesito especificado". Entendemos que, caso o 
Licitante vencedor não apresente o documento denominado ATENDIMENTO ÀS 
ESPECIFICAÇÕES ou não apresente a localização da informação apontando EXATAMENTE os 
itens e subitens nos documentos oficiais, esta será desclassificada. Está correto nosso 
entendimento? 



 
Resposta: O referido documento é complementar à proposta no que tange às especificações do 
objeto. Em princípio, toda a documentação exigida no edital deverá ser encaminhada juntamente 
com a proposta, sem prejuízo da realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, promovendo-se, assim, o saneamento de eventuais erros ou falhas que 
não alterem a substância da proposta ou dos documentos e sua validade jurídica (item 8.9 do 
edital). 
 
É o que nos cumpre esclarecer. 
 
DIVULGAÇÃO: 
Resposta disponível em www.comprasnet.gov.br e www.trt7.jus.br, por meio do 
 link:https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4414:pregoes-
eletronicos-2021&catid=197&limitstart=1&Itemid=914 
 
 
Fortaleza, 18/01/2022. 
 
Clara de Assis Silveira 
Pregoeira 
 
 
 
 


