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1. Estudo Técnico Preliminar da Contratação

Este documento tem por finalidade registrar os estudos que demonstram a viabilidade técnica e 
econômica da contratação da solução de TI, em atendimento às diretrizes definidas pela Resolução 
nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O  modelo  de  documento  é  provido  pela  Diretoria  de  Informática,  elaborado  e  atualizado 
conforme  as  melhores  práticas  de  contratações  de  TI  do  Governo  Federal  (Ministério  do 
Planejamento, Orçamento e Gestão), recomendações e orientações dos órgãos de controle (TCU e 
CNJ), legislações pertinentes e regulamentações internas do TJGO. Além disso, esse documento 
estabelece uma padronização das rotinas acerca do planejamento das contratações de soluções de TI 
(PCSTI), apoiado por uma lista de verificação (check-list) visando um aumento da maturidade do 
processo de planejamento, bem como no estabelecimento de uma governança de TI no órgão.

Durante os trabalhos da etapa de Estudo Técnico Preliminar,  a Equipe de Planejamento da 
Contratação,  composta  pela  Comissão  de  Avaliação  (Portaria  nº  098/2019,  Proad 
201908000184209),  identifica  a  necessidade  da  organização  em  termos  de  atendimento  aos 
objetivos estratégicos, aos requisitos legais e aos princípios da eficácia, eficiência, efetividade e 
economicidade. A dinâmica do estudo consiste no levantamento dos requisitos técnicos e de negócio 
e  a  partir  deles  são  prospectadas  as  soluções  potenciais  que  atendam  aos  requisitos  e  sejam 
oferecidas pelo mercado, seja por meio de compra, seja com soluções livres ou públicas, levando 
em  consideração  também  as  soluções  adotadas  por  outras  organizações  públicas.  Por  fim,  é 
formalizado um balanço das razões de escolha de um tipo ou de um conjunto de tipos de soluções 
de  TI,  e  as  razões  de  rejeição  das  demais  soluções.  Ressalta-se  que  o  preenchimento  das 
informações variam de acordo com a complexidade do objeto.

Esclarecemos  ainda  que,  os  documentos  “Análise  de  Viabilidade  da  Contratação”, 
“Sustentação do Contrato” e “Estratégia para a Contratação”, estabelecidos e requisitados pela 
Resolução nº 182/2013 do CNJ, foram consolidados neste único documento de “Estudo Técnico 
Preliminar” em razão da faculdade prevista pelo art. 12. § 2º da própria Resolução em comento,  
com a finalidade de otimizar as informações sem prejuízos à qualidade e natureza do estudo técnico.

1.1 Descrição da Solução de Tecnologia da Informação

Trata-se de fornecimento  e  implantação de sistema integrado de  gestão administrativa  para 
automatizar os processos das áreas de Patrimônio/Inventário e Material/Almoxarifado no Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás.

1.2 Definição e Especificação das Necessidades de Negócio e Tecnológicas

Tendo  como  premissa  as  motivações,  os  benefícios,  resultados  a  serem  alcançados,  as 
demandas expostas no  Edital de Convocação e no  Documento de Oficialização da Demanda 
(DOD) e  as  conclusões  oriundas  do  chamamento  para  participação  em audiência  pública,  que 
buscou  identificar  as  possíveis  soluções  de  Tecnologia  da  Informação  existentes  no  mercado, 
disponíveis  no  Relatório  002/2020 e seus anexos,  a  Comissão de  Avaliação identificou vários 
requisitos de negócio e tecnológicos. Segue abaixo o resultado das definições e especificações:
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Potenciais usuários, 
unidades e gestores 

da Solução de TI

1) Usuário(s): Todos os Servidores e Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
2) Unidade(s): Diretoria Administrativa
3) Gestor(es): Diretora Administrativa

Requisitos 
Tecnológicos:

1) Solução tecnológica de gestão administrativa, com funcionalidades relacionadas a gestão 
de inventário, patrimônio, frotas, almoxarifado e contratos;
2) Implantação da solução de gestão administrativa no ambiente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás;
3)  Manutenção  técnica  corretiva  e  evolutiva  sobre  o  sistema  de  gestão  patrimonial  do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

Requisitos Legais:

1) Em relação ao processo de aquisição deverão ser observadas as seguintes leis/decretos:
• Lei  Federal  nº  8.666/1993  –  Institui  normas  para  licitações  e  contratos  da 

Administração Pública e dá outras providências;
• Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui a modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências;
• Lei Estadual nº 17.928/2012 - Dispõe sobre normas suplementares de licitações e 

contratos  pertinentes  a  obras,  compras  e  serviços,  bem  como  convênios,  outros 
ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás;

• Decreto  nº  10.024/19  -  Presidência  da  República  –  Regulamenta  a  licitação,  na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns;

• Decreto  nº  7.892/2013 -  Presidência  da  República  –  Regulamenta  o  Sistema  de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2) Em relação ao objeto, não existem leis que regulamentam o uso da solução.

Requisitos 
Temporais:

1) Promover a prestação de contas/balancete no ano de 2020, com prazo máximo estipulado 
para dezembro de 2020;
3) O contrato deverá ter vigência de 48 meses;
2) Após o contrato assinado:

• O prazo de execução total para os serviços de fornecimento da Solução Tecnológica, 
incluindo:  implantação,  customização,  parametrização,  migração,  e  integração  de 
sistemas legados será de até 4 (quatro) meses, equivalente a até 120 (cento e vinte 
dias) dias corridos.

Requisitos de 
Capacitação dos 

Servidores do TJGO:

1)  A contratada  deverá  fazer  repasse  de  conhecimento  para  os  servidores  do  TJGO  na 
administração, bem como no uso pleno da solução.

Requisitos de 
Manutenção e 

Garantia:

1) A contratada deverá prestar os serviços de manutenção corretiva e evolutiva durante toda a 
vigência do contrato.

Requisitos de 
Segurança:

1) Na implantação e execução dos serviços deverão ser observadas as seguintes normas de 
segurança:

• Política  de  Segurança  do  TJGO –  Decreto  nº  680/2014  –  Institui  a  Política  de 
Segurança da Informação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

E no que couber:
• ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – Esta Norma fornece diretrizes para práticas de 

gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação para as 
organizações, incluindo a seleção, a implementação e o gerenciamento de controles, 
levando  em consideração  os  ambientes  de  risco  da  segurança  da  informação da 
organização;

• ABNT  NBR  ISO/IEC  27001:2013  –  Esta  Norma  especifica  os  requisitos  para 
estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da 
segurança da informação dentro do contexto da organização. Esta Norma também 
inclui requisitos para a avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação 
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voltados para as necessidades da organização. 
2) Durante o contrato, a empresa deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, 
penal  e  administrativa,  sobre  todo  e  qualquer  assunto  de  interesse  da  contratante  ou  de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar nesse 
sentido  seus  empregados  e/ou  terceiros  sob  sua  responsabilidade,  permanecendo  estas 
obrigações de confidencialidade após o término do contrato. A necessidade de sigilo se aplica 
no caso das manutenções corretivas (serviço de garantia) sobre os equipamentos.

Requisitos Social, 
Cultural e de 

Sustentabilidade 
Ambiental

1) A contratada deverá estar atenta às seguintes normas:
• Plano de Logística Sustentável do TJGO – Tem por objetivo principal desenvolver a 

cultura de sustentabilidade no âmbito deste Poder.
2) Além disso, a contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando 
couber:

• Que bens utilizados sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável;

• Que  bens  utilizados  sejam  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

• Que bens utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como  mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd), 
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

• Respeite  as  Normas  Brasileiras  (NBR)  publicadas  pela  Associação  Brasileira  de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

• Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis,  
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

Requisitos de Níveis 
de Serviço:

1) Os serviços serão solicitados pelo TJGO por meio da abertura de chamados de suporte 
técnico,  em  sistema  de  informação  (sistema  de  gestão  de  chamados),  provido  pela 
CONTRATADA, para gestão dos serviços.
2) Os chamados serão abertos no horário de expediente do CONTRATANTE (de 8h às 19h) e 
em dias úteis (de segunda à sexta-feira).
3) Os chamados deverão ser classificados pela CONTRATADA como de severidade baixa, 
severidade média e severidade alta.
4) A classificação dos chamados devem deve obedecer o seguinte:

• Chamados  de  severidade  baixa:  chamados  que  não  impedem  a  realização  das 
atividades normalmente exercidas pelas unidades e público usuários do software. 

• Chamados de severidade média: chamados que impactam direta ou indiretamente as 
atividades  normalmente  exercidas  pelas  unidades e  público  usuários  do software 
sem, contudo, impedir completamente tais atividades, que podem continuar sendo 
exercidas de forma razoavelmente satisfatória. 

• Chamados de severidade alta: chamados que impactam direta ou indiretamente as 
atividades normalmente exercidas pelas unidades e público usuários  do software, 
impedindo tais  atividades  ou fazendo com que sejam exercidas  de  forma pouco 
satisfatória. 

5) Os chamados terão os seguintes indicadores:

Descrição do chamado Atendimento Prazo para Conclusão

Antendimentos de Severidade ALTA 2h 16h

Antendimentos de Severidade MÉDIA 6h 48h

Antendimentos de Severidade BAIXA 12h 96h

Requisitos de 
Qualificação e 

1) Deverá ser comprovada capacitação técnico-operacional através de um ou mais atestados, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, mencionando que forneceu, de 
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Experiência da 
Empresa Contratada

forma satisfatória, os produtos e serviços com características semelhantes às do projeto em 
questão.

Requisitos de Formas 
de Comunicação:

A forma de comunicação com a empresa contratada se dará por:
1) Correio eletrônico (e-mail);
2) Telefone;
3) Sistema de envio e entrega de correspondências (empresa dos Correios).

Requisitos de Padrões 
e Modelos de 

Interoperabilidade

1) Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil):  a solução tecnológica deverá 
prover recursos de autenticação e assinatura digital.
2) Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING): não se aplica ao projeto 
em questão.
3) Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG): não se aplica ao projeto em 
questão.
4) Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI): não se aplica ao projeto em questão.
5)  Modelo  de  Requisitos  para  Sistemas  Informatizados  de  Gestão  Arquivística  de 
Documentos (e-ARQ Brasil): não se aplica ao projeto em questão.
6) Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos 
do Poder Judiciário (Moreq-Jus): não se aplica ao projeto em questão.

Outros Requisitos:

1.3 Avaliação das Diferentes Soluções Disponíveis no Mercado e que Atendam aos Requisitos 
do Projeto (Levantamento das alternativas)

Preliminarmente,  foram levadas em consideração as orientações contidas nos Guia de Boas 
Práticas de Contratação de Soluções de TI do Conselho da Justiça Federal (CJF), do Tribunal de  
Contas  da  União  e  do  antigo  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  atualmente 
incorporado pelo Ministério da Econonomia, disponíveis nos seguintes links:

▪ https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/tecnologia-da-informacao/modelo-de-  
contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti-jf/guia-de-boas-praticas-versao-2.pdf/view;

▪ https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/guia-de-boas-praticas-em-contratacao-  
de-solucoes-de-tecnologia-da-informacao-1-edicao.htm;

▪ http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/DOCUMENTOS/  
Guia-de-Boas-Prticas-em-Contratao-de-Solues-de-Tecnologia-da-Informao.pdf

Além disso, foram consideradas as orientações do Portal Governo Digital,  do Ministério da 
Economia,  em  https://www.gov.br/governodigital/pt  -br/contratacoes/    o  rientacoes-para-  contratacao  , 
onde é possível acessar as orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação no 
âmbito da Administração Pública Federal. Naquele portal, também visualizam-se Guias, Modelos e 
Diretrizes  para  Contratações  de Solução de TIC de  caráter  geral  e  por  temas, onde é  possível 
verificar as boas práticas do governo federal na administração e contratação de recursos de TIC.

Em  seguida,  foi  consultada  a  base  do  Portal  de  Compras,  através  do  endereço 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que reúne diversos outros pontos de pequisa, como o 
sistema Comprasnet, o Painel de Compras (http://paineldecompras.planejamento.gov.br/) e o Painel 
de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), os quais apresentam dados estruturados de 
contratações  realizadas  em  todo  o  país.  Essas  contratações  representam  o  resultado  de  uma 
avaliação das contratações de Soluções de TI pelos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Governo Federal e encontram-
se catalogadas e categorizadas por subconjunto de bens e serviços.

Ainda no âmbito da Administração Pública Federal, foi consultado o Portal da Transparência 
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mantido  pela  Controladoria-Geral  da  União  (http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/), 
através da pesquisa disponível nas opções “Consulta Detalhada” e após em “Contrato” e também 
por meio do campo “Busca específica”.

Uma  outra  forma  de  pesquisa  se  deu  por  meio  da  verificação  dos  contratos  dos  órgãos 
pertencentes ao Poder Executivo Estadual Goiano, avaliando também como estão se posicionando 
acerca  desse  tipo  de  demanda  por  solução  de  TI.  Através  do  portal  “Goiás  Transparente” 
administrado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás, é possível ter acesso à base de dados de 
contratações  estaduais.  O  acesso  se  dá  através  do  seguinte  endereço: 
http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/gastos-governamentais/contratos.  O 
método de pesquisa sobre as contratações se deu através da seguinte dinâmica, por meio do menu 
“Detalhes de contratos”.

Também  foram  utilizados  como  referência  sites  de  busca  e  o  sistema  Banco  de  Preços, 
incluindo termos relacionados ao tipo de contratação em diversas combinações com as palavras-
chaves relacionadas, objetivando localizar mais contratos celebrados com a administração pública 
direta, incluindo união, estados e municípios, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem 
como na  administração  indireta  e  em entidades  paraestatais,  além de  eventuais  contratos  entre 
pessoas jurídicas de direito privado para fins de identificar as práticas do mercado como um todo.

Em todas as pesquisas foram utilizados os períodos de contratação e as palavras-chave a seguir:
▪ Anos filtrados: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
▪ Palavras  pesquisadas:  ERP,  gerenciamento  de inventário,  suprimentos,  compras,  

patrimônio, almoxarifado e contratos;
A Comissão de Avaliação publicou Edital de Convocação de chamamento para participação em 

audiência pública, tendo como objetivo identificar possíveis soluções de tecnologia da informação 
existentes  no mercado para  atender  a  demanda do TJGO no âmbito da Gestão  Administrativa. 
Houve  participação  de  seis  empresas  com  atuação  no  mercado  nacional  e  internacional,  que 
demonstraram as funcionalidades das soluções que comercializam, o que serviu de base tanto para 
que a administração conhecesse o que há disponível no mercado, quanto como oportunidade para 
que fossem realizados os devidos ajustes para otimização da contratação a ser realizada. O resultado 
deste chamamento está exposto no Relatório 002/2020, presente nos autos, e serviu como parâmetro 
para  a  elaboração  deste  Estudo  Técnico  Preliminar  na  ampliação  dos  pontos  de  pesquisa  das 
alternativas e modelos de contratação disponíveis.

Além disso, buscou outras alternativas para este Poder, quais sejam:
a) Sistema de Controle Patrimonial utilizado pelo Ministério Público do Estado de  

Goiás: o Órgão se dispôs a ceder o programa para o TJGO, contudo a Diretoria de  
Informática deste Poder pontuou acerca da necessidade de contratar uma empresa  
para manutenção desse Sistema.

b) Sistema  de  Controle  Patrimonial  desenvolvido  pelo  TRT  da  24ª  Região:  foi  
solicitado, em de março do corrente ano, a cessão do sistema, por meio do Ofício nº  
84/2020-DG (proad 216074), porém, até a presente data, não houve resposta.

c) Sistema Integrado de Administração de Serviços – Serpro: programa inicialmente  
utilizado pelo Tesouro Nacional, sendo expandido para a maioria dos Órgãos do  
Executivo Federal. Esta Diretoria encaminhou, na data de 18/6/2020, email com a  
solicitação de maiores informações acerca do sistema, forma de contratação/adesão  
e custos,  porém, até  a presente data,  sem resposta.  Ressalta-se que o email  foi  
reiterado em 30/6/2020.
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Por  fim,  diante  da  complexidade  da  solução  e  buscando  localizar  a  maior  quantidade  de 
alternativas  e  modelos  de  contratação existentes,  foi  realizado levantamento  entre  Tribunais  de 
Justiça  de  médio  porte,  no  qual  o  TJGO  se  enquadra,  objetivando  extrair  as  informações 
relacionadas  às  suas experiências  na contratação da solução em análise,  considerando variáveis 
como preço, riscos, tempo de implantação, dificuldades enfrentadas, lições aprendidas e melhores 
práticas. Além do contato com os gestores, foi encaminhado questionário com os seguintes tópicos:

1) Qual o tempo de implantação, de modo geral, para todos os módulos contratados?
2) Qual  o  tempo  de  implantação,  levando  em consideração  apenas  os  módulos  de  

patrimônio e almoxarifado?
3) O que tornou o processo de implantação mais difícil?
4) Quais lições foram aprendidas durante o decorrer do processo de licitação, até a  

implantação e usabilidade do sistema, de forma geral?
5) Quais foram as práticas adotadas pelos gestores que tornaram o processo menos  

“doloroso”?
6) Houve necessidade de adequações de pessoal, normativas, ou espaços físicos para  

realização do processo de implantação?
7) Quais os conselhos para a elaboração do processo de aquisição?
8) Usando uma nota de 0 a 5, qual a avaliação, de forma geral, para:

8.1) Empresa Contratada: 4,0
8.2) Sistema Implantado: 4,0
8.3) Participação Ativa do Órgão: 4,5
8.4) Participação Ativa dos Usuários: 3,5
8.5) Participação Ativa dos Gestores: 4,5

9) Houve dificuldades, por parte da empresa, no processo de implantação?
10) Houve dificuldades, por parte do órgão, em relação à implantação?
11) Houve dificuldades de adaptação e aceitação, por parte dos usuários, gestores e  

servidores, de maneira geral?
12) O processo licitatório, de forma geral, foi estressante? Houve questionamentos, ou  

impugnação, que demandaram mais tempo?
13) Avaliação, sugestões ou comentários.

Em que pese a amplitude da pesquisa realizada, houve pouca participação por parte dos outros 
Tribunais.  Entretanto,  pela  conjugação do resultado desta  pesquisa,  ainda  que  mínimo,  com as 
avaliações realizadas nas outras frentes supracitadas e a partir da definição dos requisitos e dos 
métodos de pesquisa, a Comissão de Avaliação identificou as seguintes alternativas de mercado e 
modelos de contratação:

1.3.1  Alternativa  1  e  seus  Custos:  Contratação  de  uma  nova  solução  tecnológica  em 
substituição a atual

É prática de mercado a contratação de empresas para fornecer soluções integradas de Gestão 
Administrativa. O mercado desse tipo de solução tecnológica divide-se em dois tipos:

1.3.1.1. Composta de empresas do tipo software house – Uma software house é uma 
empresa  ou  organização  que  se  dedica  a  construir  software,  ou  seja,  programas  de 
computador, geralmente com fins comerciais. A software house, é responsável por projetar, 
desenvolver,  fazer  manutenção  e,  ainda,  comercializar  softwares  que  atendam  as 
necessidades  de  um  determinado  nicho  de  mercado,  ou  que  atendam  as  necessidades 
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específicas de uma Instituição. Geralmente, apresentam bastante flexibilidade em relação às 
customizações  e  incremento  de  funcionalidades  demandadas  pelos  clientes,  por  serem 
empresas de menor porte e terem seus interesses baseados em expansão comercial

1.3.1.2. Composta de empresas de classe mundial – Esse termo, comum no universo 
empresarial, classifica empresas que estão prontas para competir em qualquer ambiente de 
negócios. Adotam um modelo de gestão baseado nos princípios da governança corporativa 
e geralmente possuem menos flexibilidade em relação às customizações e incremento de 
funcionalidades  demandadas  pelos  clientes,  por  terem  soluções  tecnológicas  com 
certificações  ISO  (International  Organization  for  Standardization)  de  qualidade, 
experimentadas e consolidadas por diversas organizações no mundo inteiro.

Os valores estimados para essa alternativa foram discriminados na planilha “Análise de Mercado” 
presente nos autos. 

1.3.2  Alternativa  2  e  seus  Custos:  Contratação  de  uma  nova  empresa  para  dar 
manutenção na atual solução tecnológica 

Também é prática de mercado a contratação de empresas de desenvolvimento de software para 
realizar o serviço de manutenções corretivas e evolutivas em sistemas.  Constatou-se que vários 
órgãos públicos realizam tal prática, inclusive o TJGO, como no exemplo da antiga solução de 
gestão  de  Recursos  Humanos,  que  conta  com linguagens  de  programação  (Delphi  e  Flex)  em 
declínio  no  mercado  de  TI,  dificultando  a  sua  manutenção,  evolução  e  contratação  de 
programadores com conhecimento técnico e experiência, bem como atendimento aos requisitos de 
conformidade legal.

Cumpre  registrar  que  o  contrato  de  suporte  técnico  e  manutenção  da  solução  tecnológica 
implantada no TJGO, firmado com a empresa Hominus Gestão e Tecnologia Ltda por meio do 
processo  administrativo  Proad  201803000082770,  findou  em  29/08/2019  e  são  constantes  as 
necessidades de manutenção e incrementos de funcionalidades na solução visando melhorias nas 
atividades de gestão administrativa,  que compreendem o controle patrimonial e inventário,  bem 
como o atendimento a requisitos legais. O atual sistema não comporta evolução e incremento de 
novas funcionalidades, sendo necessária a formalização de um novo ajuste para tal ou substituição 
da solução.

Em relação ao Sistema de Controle Patrimonial utilizado pelo Ministério Público do Estado de 
Goiás, não foram localizados fornecedores que se dispusessem a encaminhar proposta comercial 
para manutenção deste sistema no ambiente do TJGO, com o argumento de inviabilidade comercial 
de se dar suporte em uma solução de terceiros, bem como a dificuldade na implantação de uma 
solução pela qual a empresa não possui conhecimento do desenvolvimento.

Nesse contexto, não foram estimados custos para essa alternativa.

1.3.3  Alternativa  3  e  seus  Custos:  Usar  analistas/programadores  do  TJGO  para  dar 
manutenção na atual solução tecnológica

É prática comum a utilização da própria equipe técnica de suporte do órgão. Entretanto, em 
razão da limitação da quantidade e disponibilidade de mão de obra, provoca-se a necessidade de 
contratação de empresa terceira. 

O quadro de servidores da Diretoria de Informática é reduzido e que com o advento de novos 
projetos e da franca expansão do sistema de Processo Judicial Digital, com implantação do sistema 
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nas comarcas do interior do Estado, implantação do sistema na área criminal e plantão online e, 
manutenção e  evolução do Processo  Administrativo  Digital  (PROAD),  a  demanda de serviços, 
gerada por esses e outros sistemas sobrecarregou, sobremaneira, os trabalhos afetos à Diretoria de 
Informática, sem, contudo, aumentar o quadro funcional que já vinha defasado de mão de obra 
especializada.

É  inegável  que  uma prestação  de  serviços  eficiente  está  condicionada  à  existência  de  um 
contingente de pessoal capacitado, e em número suficiente para atender à demanda de usuários dos 
nossos serviços, pois a insuficiência de pessoal, além de contribuir para que o serviço prestado seja 
ineficiente e moroso, faz com que haja acúmulo e sobrecarga de trabalho nos poucos servidores 
existentes. Apesar de ser cediço que tal situação não é adequada, consignamos que os servidores da 
Diretoria de Informática cumprem sua missão institucional com inegável zelo e esforço, pois uma 
vez que não há possibilidade de desligamento dos sistemas informatizados que operamos, nossa 
equipe tem trabalhado diuturnamente, no decorrer dos sete dias da semana.

Tomando como base a Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça, o TJGO carece 
atualmente  de  pelo  menos  60  servidores  efetivos  na  área  de  tecnologia  da  Informação.  Tal 
conformidade depende de questões orçamentárias, além de uma lei que regulamente a criação dos 
novos cargos. Logo, não sendo passível de uma solução de curto prazo.

1.3.4 Alternativa 4 e seus Custos: Uso de Software Livre/Público
Verificou-se que há softwares públicos capazes de substituir  a atual solução tecnológica do 

TJGO, porém sua  implantação demanda disponibilidade de analistas de  sistemas,  contribuições 
relacionadas a desenvolvimento e inovação e pagamento de royalties. 

Foi  realizada  uma  avaliação do repositório de sistemas SIG-UFRN, que  é  um conjunto de 
aplicativos desenvolvidos no âmbito da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) que, 
direta ou indiretamente, viabilizam a operacionalização e a otimização dos processos de trabalho 
inerentes à gestão acadêmica, administrativa e de pessoal da Universidade, bem como de outros 
órgãos da administração direta ou indireta das esferas federal, estadual e municipal. 

Os Sistemas SIG-UFRN, por terem sido desenvolvidos na sua origem sob a perspectiva do 
aprimoramento dos processos de trabalho da gestão acadêmica,  administrativa e de pessoal das 
instituições públicas da rede federal de ensino superior, técnico e tecnológico brasileira (IFES e IFs) 
e atualmente estarem disponíveis para toda a Rede Pública SIG-UFRN, são declarados como bem 
público de interesse comum da Rede Pública SIG-UFRN, cuja continuidade do desenvolvimento 
deve ser viabilizada pelo conjunto de instituições públicas que, juntamente com a UFRN, firmem o 
compromisso de buscar os seguintes objetivos:

I  –  construir  um  modelo  de  gestão  de  interesse  comum  das  instituições  públicas 
interessadas  em  participar  da  Rede  Pública  SIG-UFRN,  viabilizando  a  operacionalização  e  a 
otimização dos seus processos de trabalho nas áreas acadêmica, administrativa e de pessoal, por 
meio da melhoria e evolução contínua dos sistemas SIG-UFRN;

II  –  eliminar  a  duplicidade  de esforços  nas  inter-relações  entre  os  integrantes  da Rede 
Pública SIG-UFRN com os sistemas estruturantes do Governo Federal de modo a concretizar os 
princípios da economicidade e eficiência na Administração Pública;

III – construir um modelo de gestão compartilhado no âmbito da administração pública que 
possibilite o autofinanciamento das inovações dos sistemas SIG-UFRN a partir de contribuições 
financeiras obtidas de instituições públicas que adotam ou venham a adotá-los como instrumentos 
de gestão.
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IV – construir um ecossistema de cooperação sustentável que mantenha o interesse da Rede 
Pública SIG-UFRN, possibilite  o incentivo à  inovação e  à pesquisa científica e  tecnológica no 
ambiente  produtivo  e  social,  com  vistas  à  capacitação  tecnológica,  ao  alcance  da  autonomia 
tecnológica e  ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional,  nos termos da Lei 
10.973/04 alterada pela Lei 13.243/2016.

Compete aos interessados nessa cooperação os seguintes requisitos:
a)  possuírem  capacidade  técnica  própria  ou  por  meio  de  empresa  licenciada 
contratada para realizar todos os procedimentos necessários para instalação, configuração, 
sustentação, evolução específica, replicação de treinamentos, conciliação com a versão de 
referência, mapeamento de fluxos com os gestores, gestão do projeto, reuniões negociais, 
dentre outras atividades que são inerentes ao processo de implantação de um sistema de 
grande porte;
b) responsabilizarem-se pelos investimentos ou pelo esforço para viabilizar a implantação 
dos sistemas SIG-UFRN;
c)  contribuir  com a  evolução  da  Rede  Pública  SIG-UFRN por  meio  da  concessão  de 
recursos financeiros para o desenvolvimento e inovação da tecnologia, visando garantir a 
sustentabilidade do ecossistema de cooperação;
d) submeterem suas inovações e melhorias realizadas para o repositório dos sistemas SIG-
UFRN, assegurando a compatibilidade dos códigos gerados com o de referência, além do 
interesse coletivo e dos direitos de cópia em nome da UFRN, único titular dos sistemas 
SIGUFRN;
e) manterem as denominações originais e as referências de autoria dos sistemas SIGUFRN;
f) assegurarem o acesso da UFRN a qualquer mudança decorrente da implementação de 
nova funcionalidade ou criação de módulo através da disponibilização de códigos utilizados 
em produção no repositório da instituição (fork) no ambiente de referência;
g) assegurarem a cessão dos direitos de propriedade intelectual das partes geradas, desde 
que seja de interesse da UFRN incorporá-las no código de referência;
h)  cadastrarem  todas  as  solicitações  de  customizações  por  meio  de  ferramenta 
disponibilizada pela UFRN;
i)  notificarem  bimestralmente  a  UFRN  por  meio  de  relatório  enviado  para  o  e-mail 
cooperacao@info.ufrn.br sobre as funcionalidades desenvolvidas para análise e integração 
no repositório  de  referência,  organizado  por  sistema,  versão,  módulo  e  funcionalidade, 
indicando todos os artefatos utilizados; 
j) solicitarem acesso ao repositório por meio de documento de cadastro do usuário de novo 
repositório  –  GIT  que  deve  ser  preenchido,  assinado  e  enviado  pela  instituição  para 
obtenção do acesso;
k) referenciarem no rodapé dos sistemas ou local similar os direitos autorais da UFRN;
l) assegurarem os direitos da UFRN como titular da propriedade intelectual dos sistemas 
SIG-UFRN em contratos, editais e quaisquer instrumentos similares;
m)  observarem as  regras  prescritas  nos  acordos  de  parceria  ou  termos  de  cooperação 
celebrados com a UFRN.

No processo  de  licenciamento  e  de  transferência  dos  sistemas  SIG-UFRN,  a  Universidade 
obterá as seguintes contrapartidas financeiras:
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I  –  Contribuição  de  Desenvolvimento  e  Inovação  (CDI):  contrapartida  das  instituições 
cooperadas  destinadas  à  sustentabilidade  do  ecossistema  de  cooperação  por  meio  do 
financiamento da evolução da Rede Pública SIG-UFRN.
II – Royalties: contrapartida das empresas licenciadas pela prestação de serviços técnico-
especializados  decorrentes  do direito  de exploração dos  sistemas  SIG-UFRN, conforme 
definida  no  art.  7o,  destinados  às  atividades  de  ciência,  tecnologia  e  inovação  e  para 
proteção  da  propriedade  intelectual  nos  termos  do  artigo  20  da  Resolução  135/2018-
CONSAD.

Ocorre que, são necessários pagamentos à Universidade a fim de apoiar no desenvolvimento e 
inovação  da  solução.  Além  disso,  conforme  evidenciado  em  tópico  anterior,  a  Diretoria  de 
Informática não conta com servidores em disponibilidade suficiente para dar a referida manutenção. 
Nesse caso, seria necessária a contratação de empresas terceiras licenciadas para dar manutenção no 
código fonte em questão somados aos custos com a Universidade.

A princípio  os  valores  financeiros  dessa  solução tecnológica  firmados  com a  Universidade 
englobariam:

(+) CDI (Contribuição de Desenvolvimento e Inovação)
→ Perfil do TJGO: Perfil 6 (Não voltado à educação)
→ De 1 a 1,75% se, todos os sistemas.
→ De 1,5 a 2% se, por sistema isolado.
→ Valor de mercado do sistema: R$ 49.535.200,00.

Nesse contexto, o valor de estimado de manutenção/apoio em relação ao sistema completo com 
seus respectivos subsistemas seria:

Sistema

CDI - Porte da instituição interessada - Todos os sistemas

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 Perfil 6

(0,15%) (0,25%) (0,5%) (0,75%) (1%) (1% a 1,75%)

SIPAC R$ 17.529.050,00 R$ 26.293,58 R$ 43.822,63 R$ 87.645,25 R$ 131.467,88 R$ 175.290,50 R$ 175.290,50

SIGAA R$ 20.991.025,00 R$ 31.486,54 R$ 52.477,56 R$ 104.955,13 R$ 157.432,69 R$ 209.910,25 R$ 0,00

SIGRH R$ 6.497.700,00 R$ 9.746,55 R$ 16.244,25 R$ 32.488,50 R$ 48.732,75 R$ 64.977,00 R$ 64.977,00

Orbitais R$ 4.517.425,00 R$ 6.776,14 R$ 11.293,56 R$ 22.587,13 R$ 33.880,69 R$ 45.174,25 R$ 45.174,25

R$ 49.535.200,00 R$ 74.302,80 R$ 123.838,00 R$ 247.676,00 R$ 371.514,00 R$ 495.352,00 R$ 285.441,75

Sistema

CDI - Porte da instituição interessada - Sistemas isolados

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 Perfil 6

(0,23%) (0,38%) (0,75%) (1,13%) (1,5%) (2%)

SIPAC R$ 17.529.050,00 R$ 40.316,82 R$ 66.610,39 R$ 131.467,88 R$ 198.078,27 R$ 262.935,75 R$ 350.581,00

SIGAA R$ 20.991.025,00 R$ 48.279,36 R$ 79.765,90 R$ 157.432,69 R$ 237.198,58 R$ 314.865,38 R$ 419.820,50

SIGRH R$ 6.497.700,00 R$ 14.944,71 R$ 24.691,26 R$ 48.732,75 R$ 73.424,01 R$ 97.465,50 R$ 129.954,00

Orbitais R$ 4.517.425,00 R$ 10.390,08 R$ 17.166,22 R$ 33.880,69 R$ 51.046,90 R$ 67.761,38 R$ 90.348,50

R$ 49.535.200,00 R$ 113.930,96 R$ 188.233,76 R$ 371.514,00 R$ 559.747,76 R$ 743.028,00 R$ 990.704,00

Valor de 
referência 

Total 

Valor de 
referência 

Total 

QUADRO - SIGAA, SIPAC, SIGRH e Orbitais

SIPAC SIGAA SIGRH Orbitais Perfil CDI

Custo anual do apoio técnico Apoio técnico anual  R$   30.000,00  R$   33.000,00  R$   15.000,00  R$                9.000,00  R$     87.000,00 

Custo anual do apoio negocial Apoio negocial  R$   40.000,00  R$   44.000,00  R$   20.000,00  R$              12.000,00  R$    116.000,00 

 R$   49.000,00  R$   48.400,00  R$   46.400,00  R$              28.000,00  R$   171.800,00 

R$ 285.441,75

 TOTAL:  R$   488.441,75 

 TOTAL POR ANO:  R$   660.241,75 

Treinamento por 
videoconferência

Contribuição de 
Desenvolvimento e Inovação 

(CDI)
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1.3.5 Alternativa 5 e seus Custos – Disponibilidade de Solução Similar em Outro Órgão
Na contratação de TI em questão, cada órgão realiza a sua própria contratação e é responsável 

pela manutenção da sua própria solução tecnológica, que contém uma série de requisitos técnicos 
particulares  e  de  segurança  institucional,  com  ressalva  das  soluções  públicas/software  livre 
comentadas no tópico anterior. Nesse contexto, não é possível outro órgão fornecer ou compartilhar 
sua solução para o TJGO. Já os preços praticados pelos outros órgãos servem compor o Mapa de 
Comparativo de Preços e foram apresentados na planilha “Análise de Mercado” presente nos autos. 

1.3.6 Alternativa 6 e seus Custos: Modelo de Contratação por níveis de serviço
Modelo de contratação já utilizado pelo TJGO em momento anterior e sendo migrado pelos 

órgãos da Administração Pública para outro formato. O pagamento do serviço é realizado mediante 
a sua prestação e com base Acordos de Níveis de Serviço (SLA). Por se tratar de um modelo já 
experimentado  neste  Tribunal,  que  se  mostrou  problemático  à  Administração  e  de  difícil 
mensuração de resultados, não foram estimados custos para essa alternativa.

1.3.7 Alternativa 7 e seus Custos: Modelo de Contratação por resultado/ticket de serviço 
(Pontos  de  Função  –  PF e/ou Unidades  de  Serviços  Técnicos  –  UST)  com indicadores  de 
desempenho (níveis mínimos de serviço)

Modelo  de  contratação  bastante  difundido  e  utilizado  por  vários  Órgãos  da  Administração 
Pública, no qual o pagamento do serviço é realizado mediante uma determinada atividade/ordem de 
serviço, respeitando níveis mínimos de serviço determinados e apurados através de indicadores de 
desempenho e qualidade.  Este  modelo “híbrido” permite  ao contratante  combinar  a  eficácia  do 
modelo por  ticket de serviço e a eficiência do modelo por níveis de serviço, contribuindo para a 
excelência dos serviços prestados aos usuários da Instituição.

É  prática  comum a  contratação  nesse  modelo.  Há  no  mercado  uma  grande  quantidade  de 
empresas que atendem nesse formato de atendimento. Tomando-se por base a forma de pesquisa 
supracitada, foi verificado que essa forma de contratação é amplamente difundida nas empresas 
nacionais/multinacionais e em Órgãos Públicos Brasileiros. 

Esse  modelo  é  inserido  no  parcelamento  do  objeto,  como forma de  dar  transparência  aos 
valores individuais da solução tecnológica e atender as particularidades do mercado.  Os valores 
estimados para essa alternativa foram discriminados na planilha “Análise de Mercado” presente nos 
autos.

1.3.8 Alternativa 8 e seus Custos: Modelo de Contratação por postos de trabalho
Não recomendada pela  Instrução Normativa nº  01/2019 do Ministério  da Economia.  Nesse 

contexto, não foram estimados custos para essa alternativa.

1.3.9 Alternativa 9 e seus Custos: Modelo de Contratação por homem-hora
Não recomendada pela  Instrução Normativa nº  01/2019 do Ministério  da Economia.  Nesse 

contexto, não foram estimados custos para essa alternativa.
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1.4 Justificativa de escolha da Solução de TI em relação ao alinhamento às necessidades de 
negócio  e  macrorequisitos  tecnológicos,  bem como  aos  benefícios  a  serem alcançados  em 
termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade

A Comissão de Avaliação recomenda a “Alternativa 1 – Contratação de uma nova solução  
tecnológica em substituição a atual”.  Os Itens  que irão compor a solução de TI,  bem como o 
detalhamento  dos  valores  estimados  foram  discriminados  na  planilha  “Análise  de  Mercado” 
presente nos autos.

Além disso,  recomenda a contratação de uma nova empresa para substituir  a  atual  solução 
tecnológica em uso no TJGO e atender nesse momento a necessidade da Diretoria Administrativa, 
em  virtude  das  restrições  técnicas  e  financeiras,  prazos,  complexidades  e  riscos  apresentados. 
Atualmente,  diante  das  dificuldades  vivenciadas  pela  Diretoria  Administrativa  do TJGO, novos 
recursos e funcionalidades serão oferecidos, com um sistema confiável, interface responsiva e com 
capacidade de melhorias e inovação. 

Importante esclarecer que há no mercado diversos modelos de licenciamento, que não seguem 
exatamente um padrão, visto que cada empresa comercializa o software que desenvolveu segundo 
suas  próprias  estratégias.  Nessa  esteira,  a  Comissão  de  Avaliação  concluiu,  através  da  ampla 
pesquisa  (conforme  demonstrado  no  item  1.3)  que  a  contratação  da  solução  independente  do 
número de licenças ou de usuários concorrentes/simultâneos proporcionará a melhor relação custo-
benefício,  uma  vez  que  as  pesquisas  de  mercado  demonstraram que  há  competitividade  neste 
modelo, além de vantajosidade econômica considerável, bem como evita que haja limitações no uso 
do sistema em situações de grande necessidade, como na Tomada de Contas Anual.

A eficácia da presente contratação se evidencia no fato de que os serviços a serem contratados 
são importantes para assegurar a continuidade das atividades de gestão patrimonial, inventário e 
compras do TJGO, prevenindo erros de contabilidade e, dessa forma, garantir a eficiência na gestão 
dos  recursos  públicos,  bem  como  a  produtividade  dos  servidores  e  magistrados,  e, 
consequentemente, a prestação do serviço jurisdicional.

A Comissão de Avaliação entende ainda que a vantagem dessa alternativa está na padronização 
e  alinhamento  às  práticas  de  mercado,  por  ser  uma  opção  popular,  conhecida  e  amplamente 
utilizada por vários Órgãos e empresas públicas/privadas. Acrescente ainda a total compatibilidade 
com  o  ambiente  computacional,  da  facilidade  de  inserção  e  operação  da  contratada,  não 
demandando qualquer “arranjo tecnológico” para o pleno funcionamento, eliminando, assim, o risco 
de paralisação ou comprometimento do ambiente computacional do TJGO.

Diante do exposto, fica comprovado que o modelo recomendado pela Comissão de Avaliação se 
espelha  nas  recomendações  e  melhores  práticas  de  mercado,  sobretudo  trazendo  segurança  à 
Instituição e propiciando o uso eficiente dos seus recursos.

Por fim, essa contratação encontra-se alinhada com o objetivo 15 do Plano Estratégico TJGO 
2015/2020, que prevê aumentar a maturidade em governança de TIC, visando o aprimoramento dos 
processos  e  a  entrega  de  serviços de  TIC  com  qualidade  e  eficiência.  Alinhado  também  aos 
objetivos  estratégicos  1  (Primar  pela  satisfação  dos  usuários),  2  (Aprimorar  a  segurança  da 
informação) e 8 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas), 
vinculadas  às  metas  01  (Garantir  80% de  satisfação  dos  usuários  internos  de  TIC)  e  meta  02 
(Garantir 70% de satisfação dos usuários externos de TIC) do PETIC – TJGO 2015-2020.
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1.5  –  Relação  entre  a  Demanda Prevista  e  a  Quantidade  de  Bens  e/ou  Serviços  a  Serem 
Contratados (justificativa da quantidade de bens e serviços)

A Comissão de Avaliação apresenta adiante a forma de estimativa para o quantitativo de bens a 
serem contratados:

Item Objeto
Sub 
item

Descrição Unidade Qtde Forma de estimativa

1

Fornecimento de solução - 
Sistema  Informatizado  de 
Gestão  Administrativa, 
contendo  Módulos  de 
Controle  de  Patrimônio  e 
Materiais,  inclusive  via 
smartphone

1.1

Módulos de 
Controle 

Patrimonial 
e Materiais

Sistema 
Informa-

tizado
1

Por se tratar de uma solução integrada, com 
funcionalidades de gestão de patrimônio e 
material,  a quantidade relacionada ao for-
necimento da solução é singular. O número 
de usuários deverá ser ilimitado, permitin-
do que o TJGO administre-os sem que isso 
implique em restrições  na solução  ou ne-
cessidade  de  pagamento  adicional  por  li-
cenciamento.

2

Fornecimento dos serviços 
de implantação de Sistema 
Informatizado  de  Gestão 
Administrativa,  objetivan-
do automatizar as rotinas e 
processo  de  trabalho  da 
área de gestão de adminis-
trativa,  incluindo:  custo-
mização,  parametrização, 
migração  e  integração  de 
sistemas legados.

2.1

Implantação 
dos Módu-
los de Con-
trole Patri-
monial e 
Materiais

Pacote 
de im-
planta-

ção

1
É necessária uma única unidade do serviço 
de implantação para o módulo de software 
em questão

3

Fornecimento  de  treina-
mento sobre o Sistema In-
formatizado  de  Gestão 
Administrativa

3.1

Treinamento 
dos usuários 
da solução 

de TI

Turma
(10 cola-
borado-

res)

2
Aproximadamente  a  metade  dos  usuários 
serão treinados e atuarão como multiplica-
dores do conhecimento aos demais.

3.2

Treinamento 
do pessoal 
técnico de 

TI

Turma
(10 cola-
borado-

res)

1

Quantidade  de  profissionais  técnicos  que 
atuarão no processo de apoio, suporte, de-
senho e manutenção da infraestrutura tec-
nológica que apoiará a solução tecnológica.

4 Manutenção evolutiva
Pontos 
de Fun-

ção
500

Tomando  como  base  o  atendimento  de 
aproximadamente  100  demandas  técnicas 
acerca do software  de gestão  patrimonial, 
no último ano, o quantitativo de 500 unida-
des de Pontos de Função atenderá a deman-
da para os próximos 4 anos.

5

Manutenção preventiva, legal, suporte técnico e 
atualização de versões do Sistema Informatiza-
do de Gestão Administrativa e dos softwares de 
apoio (prazo total estimado)

Mês 48

Dada a complexidade e criticidade da solu-
ção tecnológica, bem como o seu processo 
de maturação, que é composto das fases de 
migração de dados, implantação tecnológi-
ca,  customização  e  manutenção  evolutiva 
por conta de atos normativos (leis, resolu-
ções, decretos), é crucial para o sucesso e 
estabilidade da solução a vigência prolon-
gada do contrato.
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1.6  Necessidades de Adequação do Ambiente Interno do TJGO para Viabilizar a Execução 
Contratual

A Comissão  de  Avaliação  apresenta  abaixo  as  necessidades  de  adequação  do ambiente  do 
TJGO, no que se refere a infraestrutura tecnológica e elétrica, logística, espaço físico, mobiliário e 
outras que se apliquem, para que o contrato possa ser devidamente executado e a solução de TI 
atinja seus objetivos:

Aspectos Necessidades

Infraestrutura tecnológica
Nesse projeto, não há pendências. 

Todo o ambiente está apto para a execução contratual.

Infraestrutura elétrica
Nesse projeto, não há pendências. 

Todo o ambiente está apto para a execução contratual.

Logística de implantação
Nesse projeto, não há pendências. 

Todo o ambiente está apto para a execução contratual.

Espaço físico
Nesse projeto, não há pendências. 

Todo o ambiente está apto para a execução contratual.

Mobiliário
Nesse projeto, não há pendências. 

Todo o ambiente está apto para a execução contratual.

1.7 Necessidade de Recursos Materiais e Humanos para Viabilizar a Execução Contratual

A Comissão de Avaliação apresenta abaixo as necessidades de recursos materiais e humanos do 
TJGO, no que se refere à implantação, uso e à manutenção da Solução de TI, para que o contrato 
possa ser devidamente executado e a solução de TI atinja seus objetivos:

1.7.1 Recursos Humanos:

Ator Analista de Sistemas

Quantidade: 02

Formação: Formação superior na área de tecnologia da informação

Atribuições:
Apoiar  a  Diretoria  Administrativa na execução do contrato,  no que se refere a  parte 
técnica da solução tecnológica.
Realizar atividades de fiscalização técnica de contrato.

Ator Analista de Infraestrutura

Quantidade: 02

Formação: Formação superior na área de tecnologia da informação

Atribuições:
Fornecer infraestrutura tecnológica adequada para o armazenamento e processamento da 
solução.
Realizar backup (cópia de segurança) dos dados.
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Ator Fiscais administrativos do contrato

Quantidade: 02

Formação: Formação superior em qualquer área

Atribuições:

Apoiar o Gestor na execução do contrato, no que se refere a parte administrativa.
Monitorar a disponibilidade da solução.
Acompanhar as entregas.
Realizar atividades de fiscalização administrativa de contrato.

Ator Gestor do contrato

Quantidade: 01

Formação: Qualquer formação superior

Atribuições: Atestar as faturas e realizar a fiscalização e gestão do contrato.

1.7.2 Recursos Materiais:

Item Nesse projeto não há demanda por materiais.

Quantidade:

Disponibilidade 
dos materiais:

Ações Necessárias 
para Obtenção do 

Recurso e seus 
Respectivos 

Responsáveis:

1.8 Estratégia de Continuidade da Solução em caso de Interrupção Contratual

Evento 01: Encerramento por abandono, inadimplemento ou incapacidade da empresa contratada

Descrição do 
evento:

Uma vez firmado o contrato entre o TJGO e a empresa Contratada e havendo uma 
eventual interrupção contratual, os serviços relacionados à gestão administrativa serão 
diretamente prejudicados, pois perderão a capacidade de manutenção e suporte até a 
Diretoria  de  Informática  conseguir  reestruturar  sua  equipe  técnica  de  forma  a  dar 
continuidade nos serviços.  Um novo contrato será necessário junto a outra empresa 
fornecedora do serviço por meio de uma nova licitação/contratação.

Responsável 
pela ação 

preventiva e 
de 

contingência:

Gestor do contrato

Ação 
Preventiva:

Acompanhar os prazos de entrega;
Acompanhar a situação fiscal da empresa contratada;

Ação de 
Contingência:

Aplicar sanção na empresa por descumprimento contratual;
Iniciar um novo processo administrativo visando uma nova contratação.
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1.9 Plano de Inserção da Contratada

A CONTRATADA será  oficialmente  convocada  para  participar  de  uma  reunião  inicial  no 
CONTRATANTE, em até  três  dias após a  publicação do contrato,  com objetivo de conhecer  a 
estrutura  de TI  relacionada no escopo deste  instrumento  e  absorver  o  conhecimento preliminar 
necessário para prestação dos serviços contratados.

Na reunião inicial, o CONTRATANTE repassará as informações do ambiente computacional do 
CONTRATANTE necessárias para execução dos serviços contratados.

A reunião inicial tem como objetivo:
a)  Ajustar  os  recursos  dos  ambientes  computacionais  da  CONTRATADA  e  do 

CONTRATANTE;
b) Apresentar e sanar dúvidas sobre a sistemática de execução e gestão dos serviços;
c) Apresentar o preposto da CONTRATADA e o fiscal administrativo do CONTRATANTE;
d)  Apresentar  e  entregar  a  documentação  dos  profissionais  da  CONTRATADA  já 

designados  para  atendimento  ao  contrato,  a  fim  de  cadastramento  e  permissão  de  acesso  ao 
CONTRATANTE;

e) Identificar a necessidade e agendar oficinas para absorção de conhecimento por parte da 
CONTRATADA,  necessário  à  prestação  dos  serviços  contratados,  a  partir  de  documentação 
entregue e de esclarecimentos fornecidos pelo CONTRATANTE.

Na  reunião  inicial,  será  entregue  pelo  CONTRATANTE  o  Termo  de  Compromisso  de 
Manutenção de Sigilo e o Termo de Ciência, que deverá ser assinado pelo representante legal da 
CONTRATADA e, posteriormente, por todos os profissionais alocados na execução das ordens de 
serviço.

Como resultado da reunião inicial, será elaborada uma ata que deverá ser aprovada por todos os 
participantes.

Além da reunião inicial,  como meios de comunicação oficial  entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, serão utilizados, no mínimo, os que seguem:

a) Solicitação de serviço;
b) Plano de trabalho;
c) Ordem de serviço;
d) Relatório de solicitações de serviços e planos de trabalho;
e) Relatório consolidado de ordens de serviço com recebimento definitivo ou recusadas;
f) Relatório detalhado de ordem de serviço;
g) E-mail;
h) Ata de reunião;
i) Ofícios;
j) Sistemas de informação utilizados na prestação dos serviços.

Os instrumentos relacionados acima terão validade legal para fins de aferição de resultados, 
comprovação, contestação, pagamentos, entre outros.

Adiante está o detalhamento dos papéis e responsabilidades de todos os atores envolvidos nessa 
contratação:
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Gestor do Contrato

·  Elaborar o Plano de Inserção da CONTRATADA.
·  Elaborar o Plano de Fiscalização da CONTRATADA.
·  Convocar e conduzir a reunião inicial com a CONTRATADA.
·  Encaminhar as demandas de serviço à CONTRATADA
·  Verificar se as não conformidades são passíveis de correção.
·  Encaminhar as demandas de correção à contratada.
·  Enviar indicação de Glosa e Sanção para a área administrativa.
·   Rejeitar  e  enviar  o  lote  de  produtos  ao  Fiscal  Técnico  para  proceder  a  devolução  à 
Contratada, caso as demandas corrigidas não se enquadram dentro dos níveis mínimos de 
aceitação
· Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento 
de pagamento.
·   Emitir  autorização  para  emissão  da  Nota  Fiscal  a  ser  encaminhada  ao  Preposto  da 
CONTRATADA.
·   Elaborar  pedidos  de  modificação  Contratual,  devidamente  justificados  indicando  as 
condições que não mais atendem os quesitos de manutenção da necessidade, economicidade 
e oportunidade da contratação e aquelas que estão em desacordo com as condições definidas 
no Modelos de Execução e Gestão do contrato, encaminhando-os à Área Administrativa 
para providências.
·  Manter histórico de gestão do contrato.
·  Solicitar aditamento contratual, se necessário. 

Fiscal Técnico

·  Elaborar o Plano de Inserção da CONTRATADA.
·  Elaborar o Plano de Fiscalização da CONTRATADA.
·  Participar da reunião inicial com a CONTRATADA.
·  Receber da CONTRATADA os itens especificados na Ordem de Serviço ou suas parcelas.
·  Emitir o Termo de Recebimento Provisório quando da entrega do objeto resultante de cada 
Ordem de Serviço.
·  Realizar, juntamente com o Fiscal Requisitante, a avaliação da qualidade dos serviços 
realizados, com apoio das Listas de Verificação e de acordo com os Critérios de Aceitação 
previamente definidos, para verificar a existência de não conformidades. 
·  Verificar a manutenção das condições definidas no Modelo de Execução do contrato.
·   Apoiar  o  Fiscal  Requisitante  na  identificação  das  não  conformidades  para 
encaminhamento ao Gestor do Contrato.
·   Verificar,  juntamente  com  o  Fiscal  Administrativo,  a  manutenção  das  condições 
classificatórias referentes à pontuação obtida e à habilitação técnica.
·  Verificar, com apoio do Fiscal Requisitante, se os quesitos de necessidade, economicidade 
e oportunidade da contratação continuam sendo satisfeitos.
·  Encaminhar as demandas de correção à contratada, por delegação do Gestor do Contrato.

Fiscal Requisitante do 
Contrato

·  Elaborar o Plano de Inserção da CONTRATADA.
·  Elaborar o Plano de Fiscalização da CONTRATADA.
·  Participar da reunião inicial com a CONTRATADA.
·  Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
·  Avaliar a qualidade dos produtos entregues.
·  Identificar não conformidades.
·  Verificar a manutenção das condições definidas.
· Verificar, com apoio do Fiscal Técnico, se os quesitos de necessidade, economicidade e 
oportunidade da contratação continuam sendo satisfeitos.
·  Verificar a manutenção das condições definidas no Modelo de Gestão do contrato.

Fiscal Administrativo do 
Contrato

·  Elaborar o Plano de Inserção da CONTRATADA.
·  Elaborar o Plano de Fiscalização da CONTRATADA.
·  Participar da reunião inicial com a CONTRATADA.
·  Avaliar a aderência aos termos contratuais.
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·  Verificar a manutenção das condições classificatórias.
·  Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA.
·  Encaminhar junto com a Nota Fiscal, orientações para a Área Administrativa na aplicação 
de penalidades quando da Liquidação e Pagamento, caso sejam identificadas irregularidades 
fiscais, trabalhistas ou previdenciárias CONTRATADA.
·  Enviar a documentação para liquidação/pagamento.

Preposto da 
CONTRATADA

·  Participar da reunião inicial.
·  Receber as ordens de serviço, os planos de trabalho, as autorizações para emissão de nota 
fiscal, os termos de recebimento e solicitações do Gestor do Contrato.
·  Efetuar as correções descritas encaminhadas pelo Gestor do Contrato ou Fiscal Técnico.
·  Providenciar a emissão de Nota Fiscal para fins de cobrança e recebimento.
·   Entregar  Termos  de  Ciências  assinados  pelos  novos  funcionários,  que  venham a  ser 
alocados para a execução contratual.
·  Responder pela fiel execução do contrato.
·  Representar a contratada, sendo o responsável por acompanhar a execução do contrato e 
atuar  como interlocutor  principal  junto à  contratante,  incumbido de  receber,  diligenciar,  
encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes 
ao andamento contratual.

Representate Legal da 
CONTRATADA

·  Realizar a assinatura do contrato, em nome da CONTRATADA.
·   Participar  da  reunião  inicial  para  a  apresentação  do  preposto  indicado  pela 
CONTRATADA.
·  Entregar o Termo de Compromisso e Termo de Ciência, devidamente assinados.

Responsáveis pelas 
Áreas de

Licitações e Contratos

·  Apoiar as atividades da contratação de acordo com as suas atribuições regimentais.

1.10 Estratégia de Independência do TJGO com relação a empresa contratada

Uma vez contratado o objeto em questão, não será criado vínculo ou dependência de tecnologia 
exclusiva, permitindo esta Instituição buscar outros fornecedores no mercado.

1.11 Ações para Transição Contratual

Id Ação Responsável Início Fim

01

Validar a entrega dos 
objetos alvos da 

contratação Gestor do Contrato

Após emissão 
da nota de 
empenho e 

assinatura do 
contrato

Ao término do 
contrato

1.12 Ações para o Encerramento Contratual

Id Ação Responsável Início Fim

01

Validar a entrega das 
versões finais dos 
produtos alvos da 

contratação

Gestor do Contrato
Após a 

assinatura do 
contrato

Ao término do 
contrato

02 Transferência final de Gestor do Contrato Após a emissão Ao término do 
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conhecimentos sobre a 
execução e a 

manutenção da 
Solução de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

da Ordem de 
Serviço

treinamento

03
Devolução de recursos 

materiais

Não se aplica. Pela natureza do 
contrato, não há necessidade do 

TJGO disponibilizar recursos de TI 
para a contratada.

Não há Não há

04
Revogação de perfis de 

acesso
Fiscal Técnico do Contrato

Após a 
assinatura do 

contrato

Ao término do 
contrato

05
Eliminação de caixas 

postais

Não se aplica. A solução não requer a 
criação de serviço postal para os 

funcionários da contratada.
Não há Não há

06

Realizar o 
encerramento 

administrativo do 
contrato

Gestor do Contrato
5 (cinco) dias 
antes do final 
do contrato

Ao término do 
contrato

1.11 Análise sobre a Viabilidade Econômica da Contratação

O presente  projeto  possui  recursos  financeiros  para  a  implantação da  solução integrada  de 
gestão administrativa. O gerenciamento dos custos, disponibilidade de saldo e a fonte de recursos 
constam  discriminados  nos  “Planos  Gerais  de  Projetos”  mantidos  pela  Secretaria  de  Gestão 
Estratégica (SGE) deste Tribunal.

1.12 Aprovação e Assinatura do Estudo Técnico Preliminar

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Resolução nº 182/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao 
cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas 
de  negócio  formuladas,  os  benefícios  pretendidos  são  adequados,  os  custos  previstos  são 
compatíveis  e  caracterizam a  economicidade,  os  riscos  envolvidos  são  administráveis  e  a  área 
requisitante  priorizará  o  fornecimento  de  todos  os  elementos  aqui  relacionados  necessários  à 
consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

(assinado e datado digitalmente)

Integrante(s) Demandante(s) Integrante(s) Técnico(s) Integrante(s) Administrativo(s)

Tatiana Rodrigues Ferreira

Glauco Cintra Parreira
Keila Sousa Silva

Giuliano Silva de Oliveira
Valdemar Ribeiro da Silva

Tatiana Rodrigues Ferreira
Gleibson de Sousa Vaz 

Einstein Brunno Martins Rezende 
dos Santos

Suelma Maria Carvalho Gontijo
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