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Estudo Preliminar 

SOLUÇÃO CORPORÁTIVA INFORMA TIZADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO, 
GESTÃO DE COMPRAS E LICITA ÇÃOS E GESTÃO DE CONTRATO, INCLUINDO 
TER CEIRIZA ÇÃO. 
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Contextualização do Projeto 

VI - Aspectos Funcionais da Solução: conjunto de requisitos 
(funcionalidades) relevantes, vinculados aos objetivos de negócio e ligados 
diretamente às reais necessidades dos usuários finais, que deverão compor a 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação desejada; 

O módulo de patrimônio, atualmente em uso no TJMT, foi desenvolvido pela 

empresa Net Uno, por meio do Contrato n. 61/2007. Foram confeccionados os softwares de 

Sistema de Gerenciamento de Suprimento e Patrimônio, Sistema Gerenciamento S 
Permanente - GP e Sistema de Gerenciamento Consumo - GC. No contrato não foi previsto 

a aquisição dos códigos-fontes dos softwares, para manutenção e atualização pelos 

desenvolvedores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça. 

O sistema é antigo, e não atende à demanda necessária dos usuários, onde os mesmos 

informam a. existência de erros, da incapacidade do sistema em gerar informação ágil e 

consistente, por falta de funcionalidades, falta de relatórios, entre outros. 

Em virtude disso, temos a necessidade de nova aquisição de solução corporativa 

informatizada de sistema integrado de gestão de patrimônio mobiliário, patrimônio 

imobiliário, almoxarifado, Gestão de Compras e Licitações, Gestão de Contratos e 

Contratos Terceirizados com fornecimento dos códigos fonte ao TJMT. 

A aquisição dessa solução corporativa, por meio de disponibilização de códigos 

fonte, além de atender às recomendações do TCU, permitirá ao Tribunal de Justiça, após a 

homologação do sistema pelas áreas requisitantes e a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação/CTI, obter os códigos fonte e documentação do sistema e possibilitar, ao final 

do contrato de manutenção e suporte técnico, contratar qualquer empresa especializada para 

a prestação desses serviços ou, preferencialmente, assumir esses serviços por meio da CTI, 

implementando correções, atualizações e melhorias, reduzindo os custos com tais 

atividades. 

Além do módulo de patrimônio, necessitamos dos módulos de Gestão de 
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Compras e Licitações, Gestão de Contratos e Contratos Terceirizados, permitindo a gestão e 

o controle de todos os procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. 

Esta aquisição irá atender a Resolução Normativa n. 31/2014 do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, onde estabelece regras para remessa de informações via 

internet pelas unidades gestoras das Administrações Municipais e Estaduais do Estado de 

Mato Grosso, por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC. 

Os processos licitatórios, com suas respectivas informações, atos e procedimentos, deverão 

ser remetidos ao TCE-MT, pelos órgãos e entidades responsáveis pelo realização do 

certame. 

As dificuldades, na atualidade, consistem na carência de documentação dos 

processos de trabalho, na ausência de sistemas para algumas áreas e na insuficiência 

operacional dos sistemas existentes, que não atendem satisfatoriamente às necessidades das 

áreas administrativas, inexistindo comunicação e integração entre eles. Nessa perspectiva, a 

instituição almeja, no âmbito da Administração, adquirir solução informatizada para Gestão 

Integrada. 

Portanto, para um gerenciamento 'eficaz, célere e seguro para nossa gestão de 

patrimônio e licitações, sugerimos a aquisição de solução corporativa informatizada de 

sistema integrado de gestão de patrimônio mobiliário, patrimônio imobiliário, almoxarifado, 

Gestão de Compras e Licitações e Gestão de Contratos com fornecimento dos códigos fonte 

ao TJMT, bem como a contratação de prestação de serviços de implantação, manutenção e 

suporte técnico. 

Com a aquisição desta solução, teremos como benefícios: 

• Modelo de gestão por processos; 
• Indicadores de desempenho; 
• Redução significativa dos custos operacionais; 
• Flexibilidade e acessibilidade via web; 
• Normatização e padronização; 
• Diversidade de relatórios gerenciais, dentre outros. 
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• Integrar as informações das unidades administrativas abrangidas pela solução, 
facilitando a cooperação entre as áreas, além de disponibilizar informações 
gerenciais céleres e confiáveis para tomada de decisão dos gestores; 
• Preservar o histórico das informações, de modo a permitir o rastreamento e 
auditoria dos acessos realizados. 

Abaixo, iremos descrever o objetivo exemplificativo de cada 

módulo: 

Patrimônio Mobiliário 

Objetivo: 

Conforme a legislação pública, a gestão e o controle dos procedimentos referentes à 

recepção, guarda, conservação, distribuição, inventário, controle e carga de bens móveis. 
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Patrimônio Imobiliário 

Objetivo: 

Permite registrar, gerenciar, manter e fiscalizar os imóveis do qual o Estado é titular de 

domínio ou de ocupação, acompanhando físico, contábil e financeiramente benfeitorias 

realizadas. 



MrK1aÇ3 e 
enderea d 

rLJiJEfl au Ifln.mnflJ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

lis. 

Almoxarifado 

Objetivo: 

Permite, em conformidade com a legislação pública, a gestão e o controle de procedimentos 

referentes ao recebimento, guarda, conservação, distribuição e controle de almoxarifado, 

restrita por perfil, com rotinas parametrizáveis de autorização. 
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Compras e Licitações 

Objetivo: 

Permitir, em conformidade com a legislação pública, a gestão e o controle dos 
procedimentos de aquisição e contratação de bens e de serviços. 



1 	Gestão de 
• contratos!:... 
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Gestão de Contratos e Contratos Terceirizados 

Objetivo: 

Realiza a Gestão e o acompanhamento da execução dos acordos firmados, por meio de 
contratos com terceiros, para atendimento de aquisição de bens, execução de serviços, 
empréstimos e permuta. 
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Etapa I - Análise de Viabilidade da Contratação (Art. 12, §10, 1): 

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 1 - Definir Requisitos; 

• Tabela 2 - Especificar Requisitos Tecnológicos; 

• Tabela 3 - Identificar Soluções; 

• Tabela 4 - Avaliar Soluções 

• Tabela 5 - Comparar Custos das Soluções; 

• Tabela 6 - Escolher Solução; 

• Tabela 7 - Avaliar Necessidades de Adequação do Ambiente; 

• Tabela 8 - Aprovar Viabilidade da Contratação. 

> Responsabilidade do Integrante Demandante: 

O Art. 30, § 2°  dispõe: "Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao Integrante Demandante 
a coordenação dos trabalhos necessários para a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia 
da Informação e Comunicação." 

Participam dessa etapa os integrantes: Demandante, Técnico e a Equipe de Planejamento da Contratação 
definida no DOD (Documento de Oficialização da Demanda). 

> Fluxo de trabalho mapeado: 
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Tipo de Requisito Descrever requisito 

Justificar 
(Somente quando não 

for possível definir 
requisito) 

(Art. 3, § 1°) 
1.1) 	De Negócio 

(Art. 3, inciso 0 

(Definição: 	independem 
de 	características 

- 
tecnológicas, bem como 
os aspectos funcionais da 
STIC, limitadas àqueles 
indispensáveis 	ao 
atendimento 	das 
necessidades 	reais 	do 
órgão). 

1.1.1) 	Sistema Departamento Administrativo. 

Processo 	de 	Compras 	100% 	eletrônico, 
eliminando o processo tisico apenas para as 

- novas aquisições, e contemplando: 
- Certificação digital para servidores do TJMT e 
fornecedores; 
- Formulário de TRJPB/DOD com campo fechado, 
considerando 	inclusão 	de 	anexos 	de 
documentação necessária para licitação, adesão, 
dispensa e inexigibilidade; 
- Inclusão de campos para preenchimento dos 
Itens e 3 preços por item e cálculo automático do 
preço médio; 
- Geração de número único para o processo, 
eliminando a necessidade de protocolo; 
- 	Registro 	do 	TPJPB 	como 	Processo 
Administrativo após a Decisão de Conveniência e 
Oportunidade e reclassificação da modalidade da 
licitação após a aprovação por parte do Ordenador 
de Despesas; 
- Publicação automática da decisão do Presidente 
no DJE, CMS e Site do TJMT; 
- 	Geração 	automática 	dos 	editais 	a 	partir 
preenchimento 	dos 	campos 	obrigatórios 	em 
formulários de minuta padrão; 
- Geração automática da Ata de Registro de Preço! 
Contrato a partir do preenchimento dos campos 
obrigatórios; 
- Enviar email de convocação / comunicação ao 
pregoeiro e sua equipe de apoio e aos interessados 
(área demandante, AM, DQ 	Comunicação, 
fiscais, etc.). 
- Funcionalidade de aproveitamento dos dados da 
primeira ARP para as subsequentes do mesmo 
certame (contratante, contratado, objeto, gestor, 
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fiscal e fiscal substituto); 
- Comunicação dos andamentos do processo à 
Coordenadora, Diretores e chefes de divisão; 
- Integrar o Sistema de Gerenciamento de 
Licitações com os sistemas Aplic, ComprasNet 
(contemplando informações acerca do certame) e 
Fiplan; 
- Parametrizar controle de saldo disponível em 
rubrica no sistema. 
Processo de Contratos 100% eletrônico, 
eliminando o processo físico apenas para as 
novas aquisições, e contemplando: 
- Criar relatório gerencial de contratos com prazo 
de prorrogação igual ou inferior a 90 dias, para o 
fiscal e divisão de contratos; 
- Geração de notificação à prestadora de serviço, 
contemplando confirmação de leitura e alerta de 
vencimento de prazo para resposta; 
- Elaboração do atestado de prestação de serviço, 
por parte do fiscal; 
- Ateste eletrônico das Notas fiscais, por parte dos 
fiscais, após análise técnica contábil da empresa 
contratada e da disponibilização da NF por parte 
da terceirização; 
- Definir workflow do processo de gestão de 
contratos e envolvidos internos e externos 
(prestadores de serviço) 
- Comunicação dos andamentos do processo ao 
Gestor do Contrato 
- Criar check list automático para formulários de 
análise técnico contábil, renovação de contratos, 
reequilíbrio, contingenciamento e etc. 
- Padronizar meio de solicitação de 
contingenciamento, por parte da contratada 
- Verificar automaticamente a existência de 
processo de mesma natureza em pedido de 
contingenciamento 
- Disponibilizar relatórios funcionàis dos 
colaboradores terceirizados (cadastro e consultas) 
- Gerenciamento do envio de Guias do ISSQN ao 
Financeiro. 
- Parametrizar prazo de alerta de vencimento do 
contrato no sistema de Gestão de Contratos, 
conforme critérios de possibilidade de 
prorrogação. 
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- Integrar o Sistema de Gerenciamento de 
Compras e Contratos com os sistemas Aplic, 
Comprasnet 	(contemplando 	informações 
acerca do certame), SICAF, Fiplan, CIA, 
CMS, Sistema do DMP, Banco de Preços e 
DJE; 
- Migração de dados do Sistema CIA para o 
novo sistema. 

1.2) 	De Capacitação 
(Art. 3, inciso II) 

(Definição: que definem a 
necessidade 	de 
treinamento, número de 
participantes, 	carga 
horária, 	materiais 
didáticos, 	entre 	outros 
pertinentes). 

1.2.1) Capacitação de até 100(cem) servidores 
envolvidos no processo de Compras/Contratos, a 
ser realizada na Escola dos Servidores do PJMT. 

4 

1.3) 	Legais 1.3.1) 	Artigo 	7°, 	XXXIII, 	da 	Constituição 
(Art. 3, inciso III) Federal de 1988 

1.3.2) 	Código Civil 
1.3.3) 	Código de Processo Civil 

(Definição: são as normas 1.3.4) 	LC 123/2006 
com as quais a Solução de 1.3.5) 	Lei 12.112/2009 
Tecnologia da Informação 1.3.6) 	LC 147/2014 
e 	Comunicação 	deverá 1.3.7) 	Lei 8.666/1993 
estar 	em 	conformidade. 1.3.8) 	Lei 10.520/2000 

Ex: ISO, NBR, Consumo 1.3.9) 	Decreto 5.450/05 
1.3.10) Decreto 6.204/07 

de 	energia, 	Leis 1.3.11) Decreto 7.892/13 
ambientais). 1.3.12) Decreto 8.250/14 

1.3.13) Resoluções 	pertinentes 	07/05; 	09/05; 
21/06; 114; 169 (183) e 182 

1.3.14) Marco regulatório de licitação e compras 
Portaria 	182/2004; 	1H 	01/2009; 	1H 
03/2013 

1.3.15) Instruções Normativas do Controle Interno 
SCL 01/2011, SCL 02/2011, SCC 01/2011 

13.16) SGQ - NP / DA 001 e 002 
1.3.17) Instrução Normativa 01/2Ô07 
1.3.18) Instrução 	Normativa 	MPOG 	02/2008; 

03/2009; 06/2013. 
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1.4) 	De manutenção 
(Art. 3, inciso ifi) 

(Definição: 	que 

independem 	de 
configuração 	tecnológica 
e 	que 	definem 	a 
necessidade 	de 	serviços 
complementares, 	tais 
como 	de 	manutenção 
preventiva, 	corretiva, 
adaptativa e evolutiva da. 
solução). 

1.4.1) Atualização do sistema de acordo com a 
legislação vigente, mudança de fluxos internos, 
regras de negócio, mudanças nos sistemas que 
estarão integrados com o mesmo. 
1.4.2) Evolução do sistema para aumentar a 
produtividade e a usabilidade. 

1.5) 	Temporais 
(Art. 3, inciso V) 

(Definição: 	definem 
prazos 	de 	entrega 	dos 
bens 	e/ou 	do 	início 	e 
encerramento 	dos 
serviços 	a 	serem 
prestados). 

1.5.1) 	Prazo 	de 	aquisição/implantação 	da 
ferramenta: 20/12/2017. 

1.6) 	Sociais, 
ambientais e culturais. 
(Art. 3, inciso VII) 

(Definição: requisitos que 
a solução deverá atender 
para 	estarem 	em 
conformidade 	com 	os 
costumes, os idiomas co 
meio 	ambiente, 	entre 
outros pertinentes). 

1.6.1) Não se aplica. 

1.7) De Segurança da 
Informação. 

(Art. 3, inciso VI) 
1.7.1) Assinar Termo de Sigilo das Informações. 
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Tipo de Requisito Descrever requisito 

Justificar 
(Somente quando não 

for possível definir 
requisito) 

(Art. 4, § Único) 
2.1) 	De arquitetura Infraestrutura de TI: 

tecnológica A solução ofertada deverá ser capaz de operar 
neste ambiente, sem degradação significativa de 

(Art. 4, inciso 1) performance. 

(Definição: 	composta de Ambiente Central 
hardware, 	software, 
padrões 	 de 

• A infraestrutura que será disponibilizada 
pelo 	TJMT 	para 	operacionalização 	da 

interoperabilidade 	e 	de ferramenta compreende servidores virtuais em 
acessibilidade, 	linguagens 
de 	programação 	e 

64 bits para Sistema Operacional Windows 
2012 ou superior Server e servidores virtuais 

interfaces) em 64 bits para Sistema Operacional CentOS 
5 ou superior. 

Rede 
• As 	Unidades 	Judiciais 	do 	PJMT, 
localizadas no Tribunal de Justiça e nas 79 
comarcasl, onde estão alocados os usuários 
que irão utilizar a solução, estão interligadas 
por links de comunicação com taxas de 
transferência variando de 512 kbps a 8 Mbps 
seg. 
• Numa visão geral a organização de rede 
do PJMT opera por um link de MPLS com 
capacidade de 40 Mbps. 
• Ser compatível com protocolo TCP/IP; 
• Ser operado a partir 	de estações 	de 
trabalho locais ou remotas conectadas 'LAN 
(via Ethernet) ou a WAN (via ATM, MPLS, 
Frame Relay, Wireless) sem restrições de 
desempenho 	ou 	tempo 	de 	resposta, 
considerando os limites tecnológicos do tipo 
de acesso utilizado. 

Estações de Trabalho 
• A solução ofertada deve ser capaz de 
operar em estações de trabalho, no mínimo, 
com as seguintes características: 

o 	Processador Intel Pentium IV de 2,4 
Ghz ou superior; 
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o Memória RAM de 512 MB; 
o Unidade de disco de 40 GB; 
o Sistema Operacional Windows XP ou 
superior; 
o Navegadores (Browsers) utilizados: 
Internet Explorer 7 ou superiores e Mozilia 
Firefox 3 ou superiores. 

• Possuir manual de usuário on-line em 
idioma português do Brasil; 

• Possuir manual de instalação da aplicação, 
contendo as especificações adequadas ao 
ambiente aplicado e demais instruções que 
permita a autonomia do contratante; 

• Ser desenvolvido integralmente com 

tecnologia Web; 

• 	A solução deve possuir interface web para 
todas as funcionalidades, sem necessidade de 
instalação de qualquer componente no 
computador do usurio final; 

• Ser desenvolvida em linguagem de 
programação Java ou Dot Net; 

• Garantir compatibilidade mínima ou 
superior, em relação ao ambiente cliente - 
estação de trabalho - com os navegadores 
Mozilla Firefox 38, Google Chrome 47, 
Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Edge 
20; 

• Permitir 	a 	disponibilidade 	das 
funcionalidades do sistema por meio da 
intranet, extranet e internet de acordo com a 
política 	de 	acesso 	definida 	pelo 
CONTRATANTE; 

• Possuir suporte de consulta em 
navegadores da plataforma mobile. 

• Controlar nativamente o acesso de 
usuários; 

• 	A empresa fornecedora da solução deverá 
fazer a instalação e configuração dos servidores 
web e dos componentes web que sejam parte da 
solução; 
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Autenticação e Autorização 

• Deve conter mecanismo de autenticação 
cdmpatível com tecnologia OAuth 2.0 e 
LDAP, ou seja, oferecer meios para 
autenticação na base de usuários mantida por 
essas tecnologias. Adicionalmente permitir a 
autenticação em bases relacionais de terceiros 
baseando-se em tabela de usuários 
comumente encontradas em sistemas e o par 
lo gin/s e n h a; 

• Possuir, adicionalmente, mecanismos 
próprios de autorização. As autorizações 
devem ser baseadas em grupos de usuários, de 
forma que autorizações sejam dadas para 
grupos e a autenticação seja em base de dados 
nativa da Solução; 

• O mecanismo de autenticação deve ser 
capaz de autenticar um usuário em mais de 
uma fonte de autenticação/autorização 
simultaneamente, seja ela externa (OAuth 2, 
Active Directoty, LDAP e bases relacionais), 
além de reconhecer as permissões de acesso 
aos dados do respectivo usuário autenticado 
nas 	respectivas 	fontes 	de 
autenticação/autorização; 

• O mecanismo de autenticação deverá 
prover recursos para delimitar intervalos de 
endereços de rede (IPs) que poderão realizar o 
acesso ao mecanismo de busca; 

• Não poderá impor qualquer limite 
sobre a criação de grupos, nem impor 
qualquer limite sobre o número de grupos ao 
qual um usuário pode pertencer; 

• Deve diferenciar usuários administradores 
que terão acesso às funcionalidades de 
indexação e publicação, daqueles usuários 
destinados unicamente à pesquisa de 
informações. 
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2.2) 	Do projeto de Migrações: 
implantação da 
solução Realizar a restauração da base de dados do 

CONTRATANTE, 	em 	qualquer 	plataforma 
(Art. 4, inciso II) tecnológica 	Relaciona!, 	padrão 	ANSI 	2000, 

inclusive 	software 	livre, 	fazendo 	análise 	dos 
(Definição: 	define, 
inclusive, 	 a 

registros 	para 	migração, 	identificando 	a 
quantidade de registros e as particularidades do 

disponibilização 	da CONTRATANTE no banco de dados antes de 
solução em ambiente de iniciar a migração, bem como, o desenvolvimento 
produção). do 	programa para 	esta 	migração, 	com 	sua 

realização e conferência contábil. 

Os dados a serem migrados poderão ocorrer 
através de informações em bancos estruturados ou 
através do cadastramento das informações que 
não estejam em meio virtual, sendo considerado 
como parte integrante do serviço de migração de 
dados. 

O cadastramento da tabela de materiais e serviços 
e todas as outras tabelas corporativas, como a de 
fornecedor, 	são 	contemplados 	no 	serviço 	de 
configuração inicial da solução. 

Análise Prévia dos Dados 

A verificação da consistência dos dados; 

A definição do tratamento das situações existentes 
e exceções, tais como informações insuficientes, 
incompletas, em duplicidade; 

A realização 	de 	ajustes 	para 	eliminação 	de 
redundâncias e, padronização de dados; 

A 	adequação 	dos 	dados/tabelas 	para 	nova 
plataforma; 

A checagem 	do 	quantitativo 	físico-financeiro 
antes da conversão dos dados; 

Migração e Carga da Base 

A migração dos dados existentes para o novo 
ambiente; 

A geração da nova Base de Dados integrada; 
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A revisão e análise final com checagem do 
quantitativo físico-financeiro pós-conversão; 

A emissão do relatório do Resumo de 
Movimentação - Mensal de bens (RMB) para 
confrontamento do resultado final das contas 
apresentadas pelo sistema de gestão em relação 
aos valores contabilizados pelo Sistema 
Financeiro; 

A carga de dados e homologação dos dados na 
nova estrutura. 

Integração com o Serviço de e-mail 

É a comunicação da ferramenta com o serviço de 
e-mail implantado no CONTRATANTE. A 
integração permitirá que o sistema seja capaz de 
produzir e enviar e-mail pré-definido em 
determinados eventos identificados no processo 
de trabalho que precisam de eficácia na 
comunicação. Deve também respeitar os padrões 
de interoperabilidade definidos pelo e-ping. 

Integração com as Compras Governamentais 

Nferramenta deverá comunicar com os dados das 
Compras Governamentais. 

Integração com APLIC 

A ferramenta deverá comunicar com os dados do 
Sistema APLIC - Auditoria Pública 
Informatizada de Contas, é um Sistema 
Informatizado para que os jurisdicionados 
transmitam, via internet, a prestação de contas ao 
TCEIMT. 

Integração com FIPLAN 

A ferramenta deverá comunicar com os dados do 
Sistema FIPLAN - Sistema Integrado de 
Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado 
de Mato Grosso. 

Integrações não previstas com outros sistemas 

Levantará junto ao CONTRATANTE os pontos de 
integração, os dados a serem trocados entre os 
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sistemas 	e 	as 	regras 	de 	negócio 	a 	serem 
respeitadas 	pelos 	softwares 	envolvidos 	na 
integração. Desenvolverá as funcionalidades que 
executarão 	tal 	integração 	na 	ferramenta, 
configuração da integração e validação da mesma 
na versão. Para essa integração será executado o 
serviço 	de 	ajuste 	na solução 	implicando 	no 
consumo dos pontos de função correlatos ao 
serviço. 

2.3) 	De garantia e 2.3.1 A execução da manutenção e do suporte 
manutenção técnico deverá ser realizada on sUe, por um 

período de 36 (trinta e seis) meses a contar do fim 
(Art. 4, inciso III) - da garantia da solução. 

(Definição: define a forma 2.3.2 Os serviços de manutenção e suporte técnico 
como 	será 	conduzida 	a 
manutenção 	e 	a 

em todos os sistemas ocorrerão, principalmente, 
da seguinte forma: 

comunicação 	entre as 
partes 	envolvidas na a) Manutenção Adaptativa e/ou Evolutiva: 
contratação). para 	implementação 	de 	novas 

funcionalidades, modificações de relatórios e 
de 	telas, 	adaptando 	os 	sistemas 	às 
necessidades 	solicitadas 	pela 	contratada, 
dentro da estrutura atual de dados do sistema. 
Serão aferidas por Ponto de Função. 

b) Manutenção 	Corretiva: 	para 	os 
problemas 	de funcionalidade de 	qualquer 
ordem, relativos aos sistemas cobertos pelo 
contrato e suas respectivas interfaces com 
outros 	sistemas. 	A 	referida 	manutenção 
também será aplicada a produtos advindos de 
manutenções adaptativas e/ou evolutivas. 

c) Manutenção Legal: sempre que houver 
mudança na legislação, serão realizadas as 
alterações necessárias nos sistemas a fim de 
atender aos preceitos legais. 	O prazo 	de 
atendimento será objeto de análise conjunta 
entre as partes, que dependerá do tipo de 
mudança e dos prazos de implementação 
solicitados pela legislação. 	O 	cronograma 
deverá respeitar como data máxima para a 
resolução da manutenção o prazo estabelecido 
no 	dispositivo 	legal 	que 	deu 	origem 	ao 
chamado. 

d) Atualização de Versão: sem qualquer 
ônus 	adicional 	para 	o 	contratante, 	serão 
lançadas versões dos sistemas necessárias ao 
cumprimento 	do 	presente 	contrato, 
contemplando 	incorporação 	de 	novas 
tecnologias e melhorias aprovadas entre as 
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partes. Durante todo o período de garantia e 
manutenção os produtos deverão ser mantidos 
na última versão estável do produto. Deverá 
ser em no máximo 30 dias e homologada pela 
CONTRATANTE no ambiente da 
CONTRATADA. 

e) Serviços de suporte técnico: as 
solicitações deverão ser realizadas por 
telefone ou software de atendimento 
disponibilizado pela CONTRATANTE. Os 
chamados por telefone e software serão 
obrigatoriamente informados o número da 
ordem de serviço, a data da solicitação e o 
prazo para atendimento. No período das 8 às 
19h nos dias úteis de segunda a sexta-feira. 

2.3.3 Para efeito dos serviços de suporte deverá 
ser informada a severidade que o caso requer: 

2.3.3.1 Severidade ALTA: Esse nível de 
severidade é aplicado quando há a 
indisponibilidade do uso sistema. O 
atendimento deverá ser em até 4 (quatro) 
horas após a abertura do chamado. O 
diagnóstico e a resolução adotada para o 
saneamento desse tipo de notificação 
deverão ser de, no máximo, 24 (vinte e 
quatro) horas, corridas e contadas após a 
abertura do chamado. 

2.3.3.2 Severidade MÉDIA: Esse nível 
de severidade é aplicado quando há 
falha, simultânea ou não, do uso do 
sistema, estando ainda disponível, porém 
apresentando problemas. O atendimento 
deverá ser em até 24 (vinte e quatro) 
horas após a abertura do chamado. O 
diagnóstico e resolução adotada para o 
saneamento desse tipo de notificação 
deverão ser de, no máximo, 48 (quarenta 
e oito) horas, corridas e contadas após a 
abertura do chamado. 

2.3.3.3 Severidade BAIXA: Esse nível de 
severidade é aplicado para a instalação, 
configuração, esclarecimento técnico do 
sistema. O atendimento deverá ser em até 
24 (vinte e quatro) horas após a abertura 
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do chamado. O diagnóstico e resolução 
adotada para o saneamento desse tipo de 
notificação deverão ser de, no máximo, 
72 (setenta e duas) horas, corridas e 
contadas após a abertura do chamado. 

2.3.4.Chamado 	com 	manutenção 
adaptativa/legal, dentre outros, serão para 
alterar funcionalidade, alterar ou excluir 
campos novos, criar novas tabelas, criar novos 
relatórios, alterar layout de tela, altear layout 
de relatório, criar ou modificar crítica de dados, 
modificar a navegação de tela, chamados 
corretivos não homologados, configurar 
parâmetros conforme ambiente do Sistema 
Integrado, customizar assinatura de relatórios, 
modificar nome de campos. Pata as chamadas 
de Manutenção Adaptativa e/ou Evolutiva, o 
atendimento deverá ser em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a abertura do chamado. O 
diagnóstico e resolução adotada para o 
saneamento desse tipo de notificação deverão 
ser de, no máximo, 06 (seis) dias úteis, 
contados após a abertura do chamado. 

2.3.5 O chamado somente será considerado 
"resolvido" após a comunicação do fechamento 
por parte da unidade gestora dos módulos. 

2.3.6 A contagem do prazo de atendimento, 
diagnóstico e resolução de cada chamado será a 
partir da abertura do chamado na central de 
atendimento 	disponibilizada 	pela 
CONTRATADA, até o momento da 
comunicação da resolução definitiva do 
problema e aceite pela unidade gestora 
correspondente. 

2.3.7 Os chamados de severidade ALTA não 
poderão ser interrompidos até o completo 
restabelecimento do software, mesmo que se 
estendam para períodos noturnos, sábados, 
domingos e feriados. Nesse caso, não poderão 
acarretar custos adicionais ao TJMT. A 
interriipçáo do suporte técnico de um chamado 
desse tipo de severidade por parte da 
CONTRATADA e que não tenha sido 
previamente autorizado pelo TJMT, poderá 
ensejar em aplicação de penalidade prevista. 

2.3.8 Depois de concluído o suporte técnico, a 
CONTRATADA comunicará o fato à unidade 
gestora responsável pelo módulo e solicitará 
autorização para fechamento do chamado. Caso 
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a unidade não confirme a resolução do 
problema, o chamado permanecerá aberto até 
que seja efetivamente solucionado pela 
CONTRATADA. Nesse caso, a unidade 
gestora indicará as pendências relativas ao 
chamado. 

2.3.90 tempo será contabilizado a partir do 
registro da demanda junto a CONTRATADA. 

2.3.1OTodos os recursos necessários para 
atender ao chamado serão fornecidos pelo 
órgão contratante, tais como: backup, logs, 
relatórios, configurações e qualquer outra 
informação relevante ao entendimento e 
resolução do chamado. 

2.3.11Caso a resolução do chamado esteja 
associada a aspectos de ambiente interno do 
órgão contratante (Proxy, firewall, web 
browser, serviços de rede, serviços de banco de 
dados, recursos de aplicação) não haverá 
contabilização de horas para cálculo de tempo 
de SLA. 

2.3.120s Testes de Validação serão executados 
pela área gestora do órgão contratante, 
pontualmente no item do chamado. 

2.3.13 	A conclusão de atendimento à 
solicitação será formalizada pela área usuária 
solicitante mediante assinatura de Termo de 
Homologação - TH específico, que será 
elaborado seguindo o padrão determinado e 
mantido diretamente pela área de gestão e 
fiscalização do contrato. 

2.3.14Caso o Contratante não se manifeste no 
prazo estabelecido para a validação das 
demandas as mesmas serão consideradas 
atendidas pela contratada. 

2.3.15 O TJMT encaminhará à 
CONTRATADA, no prazo de, no máximo, 5 
(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, 
relação nominal das pessoas autorizadas a abrir 
e fechar chamados de suporte técnico. 
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2.4) De capacitação 

(Art. 4, inciso IV) 

(Definição: define o 
ambiente tecnológico dos 
treinamentos, os perfis dos 
instrutores e o conteúdo 
técnico). 

2.4.1 A contratada deverá prover treinamento 
aos usuários da solução e à equipe de informática 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
de acordo com os requisitos condições abaixo 
especificados: 

2.4.1 Treinamento de usuários: 

• A empresa contratada deverá prover 
treinamento na operação e administração 
da solução, respeitando aspectos técnico-
pedagógicos de acordo com o público-
alvo, de forma que, ao final do curso, os 
treinandos estejam aptos a utilizar todas 
as funcionalidades do sistema; 

• Os treinamento§ deverão ser ministrados 
na Escola dos Servidores no Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, em 
dependências dotadas dos recursos de 
infraestrutura, hardware e software para a 
realização dos mesmos, incluindo a 
disponibilização de computadores 
individuais por treinando, a cargo da 
contratante; 

• Os treinamentos deverão ser focados no 
funcionamento e operacionalização dos 
módulos do sistema, com utilização de 
base de testes que permita a visualização 
e análise de todas suas funcionalidade. 

• A empresa contratada deverá fornecer as 
apostilas, manuais e demais materiais 
didátiticos-pedagógicos necessários à 
realização do treinamento; 

• A empresa deverá apresentar cronograma 
de realização do treinamento, para 
aprovação da contratante, que deverá ser 
concomitante com o período de migração 
definitiva dos dados para o novo sistema. 

• A empresa deverá disponibilizar, à época 
do treinamento, os perfis e senhas 
específicos para a unidade do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, de 
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forma a possibilitar o acesso ao sistema. 

• A 	empresa 	deverá 	disponibilizar 
instrutores em número, competência e 
experientica 	profissional 	adequada 	ao 
treinamento a ser realizado, primando 
também pela padronização metodológica, 
didática e de conteúdo programático entre 
as turmas. 

• A empresa deverá prever o custo da 
hora/aula de treinamento, nas mesmas 
condições acima dispostas, para eventuais 
novas turmas, em função de posse ou 
movimentação de servidores. 

• As turmas para treinamento na sede do 
Tribunal de Justiça deverão ser formadas 
por no máximo 20 (vinte) participantes; 

2.5) 	De experiência 2.5.1 Durante todo o projeto, o profissional ficará 
profissional da alocado, atestando a capacidade da empresa no 
equipe que desenvolvimento 	das 	atividades 	pertinentes 
projetará, 
implantará e 
manterá a STIC. 

previstas neste Termo de Referência, no que - 
refere aos produtos/serviços de extração 	de dados 
bem 	como 	da 	gestão 	organizacional 	dos 

(Art. 4, inciso V) documentos. Apresentar os seguintes profissionais 
para a execução do projeto: 

(Definição: 	definem 	a 
natureza 	da 	experiência 2.5.1.1 Profissional Analista de Negócios - 
profissional exigida e as Identificação de oportunidades de melhoria 
respectivas 	formas 	de dos processos de negócio, mapeamento dos 
comprovação), processos, 	realizar 	diagnóstico 	dos 

processos 	mapeados, 	redesenho 	dos 
processos, 	detalhamento 	dos 	processos. 
Comprovação por meio de Graduação em 
TIC com experiência mínima 3 anos. 

2.5.1.2 Profissional Gerente de Projetos - 
Gerenciamento 	de projetos, 	metodologia 
BPM para gestão de processos, gestão de 
indicadores de desempenho, prospecção de 
cenários e gestão de pessoas. Graduação 
Superior 	e 	comprovação 	por 	meio 	de 
Certificação PMP. 

2.5.2 	O profissional poderá ser do quadro da 
empresa ou contratado, sendo que a empresa 
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deverá apresentar seu vínculo trabalhista por meio 
da cópia da carteira profissional de trabalho ou 
por meio de contrato. 

2.5.3 	Segundo TCU, essa comprovação de 
vinculação futura entre licitante e responsável 
técnico pode ocorrer, o TCU já exarou que a 
Administração 	Pública 	deveria 	"admitir 	a 
apresentação de cópia da carteira de trabalho 
(CTPS) 	em 	que 	conste 	o 	licitante 	como 
contratante, do contrato social do licitante em que 
conste o profissional como sócio, do contrato de 
trabalho ou , ainda, de declaração de contratação 
futura 	do 	profissional 	detentor 	do 	atestado 
apresentado, 	desde 	que 	acompanhada 	de 
declaração de anuência do profissional". (Acórdão 
no 	498/2013 	- 	Plenário, 	TCU). 	Resumindo, 
enquanto a mão de obra pertinente à capacidade 
técnico-operacional de uma empresa tem a sua 
comprovação 	demandada 	apenas 	na 	etapa 
contratual, 	o 	vínculo 	entre 	particular 	e 
responsável técnico deverá ser comprovado na 
habilitação, 	porém, 	abrindo-se 	a possibilidade 
para que aquele seja concretizado na fase de 
execução do objeto. 

2.6) 	De formação da 2.6.1 	Profissional 	Analista 	de 	Negócios 	- 
equipe que projetará, 
implantará e manterá a 

Identificação de oportunidades de melhoria dos 
processos 	de 	negócio, 	mapeamento 	dos 

STIC. 	
(Art. 4, inciso VI) 

(Definição: 	cursos 

processos, 	realizar diagnóstico 	dos processos 

mapeados, 	redesenho 	dos 	processos, 
detalhamento dos processos. Comprovação por 

acadêmicos, técnicos e as meio de Graduação em TIC com experiência 
respectivas 	formas 	de 
comprovação). 

mínima 3 anos. 

2.6.2 	Profissional 	Gerente 	de 	Projetos 	- 
Gerenciamento de projetos, metodologia BPM 
para gestão de processos, gestão de indicadores 
de desempenho, prospecção de cenários e gestão 
de pessoas. Graduação Superior e comprovação 
por meio de Certificação PMP. 

2.7) 	De metodologia de 2.7.1 A Contratada deverá desenvolver toda a 
trabalho solução no ambiente de desenvolvimento que 

depois de concluída será migrada para o ambiente 
(Art. 4, inciso VII) de homologação para a execução de testes de 

validação e aceitação pela equipe de planejamento 
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da contratação. Após 	a aprovação 	a solução 
deverá 	ser 	transferida 	para 	o 	ambiente 	de 
produção. 
2.7.2 Projeto Executivo - O referido processo será 
entregue nos primeiros 30 (trinta) dias após a 
assinatura do Contrato, conforme Item 1 do Termo 
de Referência. 

2.8) 	De segurança sob o Deverão ser cumpridas todas as determinações 
ponto de vista previstas 	na 	Resolução 	n° 011/20131TP, 	que 
técnico dispôs 	sobre 	a 	Política 	de 	Segurança 	da 

(Art. 4, inciso VIII) 
Informação - P51 - do Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso. 

Tabela 3—li ENTIFICAR Sb 	1ÇÕES 	 - --Ú 
( 	,inuo 

Responsa 	;i ante 	., n 	. e Intcgrantc Dcm tndante 
 

• . 	.. 	.- 	. 	. 	. 	- 	. 4- -. - -- 	.J)Nt 	.w.o 	ç. i: 	.cnvoh-imento do Soltw.re pelo Orgão. 	\4 
- 	... r 	. 	 . 	. 004 	9 

O desenvolvimento do software pelo orgão exige mão de obra especializada e vários 
desenvolvedores. Para tal seria necessário em média 03(três) a 04 (quatro) anos para 
conseguirmos alcançar o nível de maturidade que os softwares existentes atualmente no 

Descrição: -mercado possuem de qualificação e linguagem técnica. Além do desevolvimento, existe 
a implantação e manutenção, que demandaria mais mão de obra. Atualmente não 
possuímos mão de obbra especializada, nem estrutura física e tecnológica para esta 
solução. A nível de valores, ficaria em média 03 (três) vezes superior a sua aquisição. 

3.2.N. n 	: aI .0: Aquisi&&ho 'v. 

Aquisição de solução corporativa informatizada de sistema integrado de Gestão de 
'Rrimôiiio -IiniliárioJmATit6j Gestão de Compras e 

Descrição: Licitações e Gestão dê Contrato, inclúindo Terceirizaçâó, c6fn fornecimento de códigos 
fonte ao TJMT, bem como a contratação de prestação de serviços de implantação, 
manutenção e suporte técnico. 

Fornecedores: 
IBM, Link Data, Softplan, Totvs, Sankhya, Nossa Consultoria, Logus Sistemas, SAP - Brasil etc. 	 - 

44Ç 1101,  

Aquisição de solução corporativa informatizada de sistema integrado Gestão de 
Descrição Compras e Licitações e Gestão de Contratos, incluindo Terceirização, bem como a 

contratação de prestação de serviços de implantação, manutenção e suporte técnico. 

Fornecedor Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal - SERPRO 
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Marcar os tequisitos4ue as s&nções dentific.ds atebdeii (» 	14, znci's6 II,a, b c,4, e, f, .g),'  <•%. 	>.., 

Requisitos 
ID 

(Tabela 3) 
Sim - Nao 

Nã o se 
Aplica 

4.1) Há disponibilidade de Solução de Tecnologia da 
Informação e Comunicação similar em outro órgão ou 
entidade da Administração Pública? 

(Art. 14, inciso II, a) 

3.1 

3.2 x 

4.2) As soluções existem no Portal de Software 
Público Brasileiro? 
(http://www.softwarepublico.gov.br) 

(Art. 14, inciso II, b) 

3.1 x 

3.2 x 

4.3) A capacidade e as alternativas do mercado de 
TIC, inclusive a existência de software livre ou 
software público. 

(Art. 14, inciso II, c) 

3.1 x 

3.2 x 

4.4) As sàluções atendem as políticas, premissas e 
especificações técnicas definidas no Modelo Nacional 
de Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciário? 

(Artigo 14, inciso II, d) 

3.1 

3.2 x 

4.5) As soluções são aderentes as regulamentações da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), quando houver necessidade de utilização de 
certificação digital, observada a legislação sobre o 
assunto? 

(Artigo 14, inciso II, e) 

3.1 x 

3.2 x 

4.6),As soluções atendem as orientações, premissas e 
especificações 	técnicas 	e 	funcionais 	definidas 	no 
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 
de Gestão de Processos e Documentos do Poder 
Judiciário (Moreq-Jus)? 

(Artigo 14, inciso II, O 

3.1 x 

3.2 x 

4.7) O orçamento estimado expressa a composição de 
todos os custos unitários resultantes dos itens a serem 
contratados, 	elaborado 	com 	base 	em 	pesquisa 
fundamentada de preços, como os praticâdos no 
mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação 
em contratações similares realizadas por órgãos ou 
entidades 	da Administração 	Pública, 	entre outros 
pertinentes? 

(Artigo 14, inciso II, g) 

3.1 

3.2 x 

No caso de resposta positiva nas questões 4.1 ou 4.2 ou 4.3 identificar o órgão ou entidade pública e/ou o 
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software existente. 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES 

Pregão Presencial ii. 24/2009 - Conselho Nacional de Justiça - Objeto: Aquisição de solução 
corporativa informatizada, com plataforma aberta não proprietária, incluindo a prestação de serviços de 
implantação, manutenção e suporte técnico de sistema integrado de gestão de patrimônio, almoxarifado e 
compras. 
Pregão Eletrônico n. 07/2013 -r Governo da Paraíba: Objeto: Contratação através de registro de preço - 
tipo menor preço global - de pessoa jurídica, para fornecimento de Solução Integrada de Gestão, que visa 
integrar e automatizar os processos para atender aos diversos órgãos e secretarias, da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional que fazem parte da estrutura administrativa do Governo do Estado da 
Paraíba, conforme especificações e condições constantes neste termo e seus anexos. 
Pregão Eletrônico n. 20/2012 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Solução Integrada de Gestão (SIGINPI), que visa 
integrar e automatizar os processos da Diretoria de Administração do INPI. 

ITENS MODELO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL 

ID 3.1 

Ib3.2 

ID 3.3 

ID 3.4 

•:ti 

A *0 t$r%dtflhiU 
6.1) Descrever a Solução: Anexo A— Sistema para o Departamento Administrativo que 

englobe todas as etapas de Gestão das Aquisições e Contratos 
(Art. 14, inciso IV, a) - Sistema HISAQ, 

6.2) Descrever os bens e serviços que 6.2.1.) A ferramenta dispõe das seguintes funcionalidades: 1 - 
compõe a solução: elaborar Projetos Básicos e Termos de Referência de forma 

sistêmica e estruturada, em consonância com os requisitos 
legais, 2 - realizar o registro de dados da contratação, incluindo 

(Art. 14, inciso IV, a) os 	dados 	essenciais 	dos 	documentos 	contratuais 	e 	itens 
contratados, 3 - realizar a gestão de contratos celebrados, 4-
acompanhar o detalhamento dos itens contratuais, cronograma 
de desembolso, cadastro de notas fiscais (medição), ateste 
(liquidação), pagamento pela equipe financeira, 5 - administrar a 
programação, 	distribuição 	e 	execução 	orçamentária, 	por 
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exercício. 

6.2.2) 

6.2.3) 

6.2.4) 

6.2.5) 

6.3) Descrever as necessidades de 
negócio atendidas e requisitos 
tecnológicos: 

(Art. 14, inciso IV, b) 

Processo 	de 	Compras 	100% 	eletrônico, 	eliminando 	o 

processo 	físico 	apenas 	para 	as 	novas 	aquisições, 

contemplando: 
Certificação digital para servidores do TJMT e fornecedores; 

- 	Formulário 	de 	TR/PB/DOD 	com 	campo 	fechado, 
considerando inclusão de anexos de documentação necessária 
para licitação, adesão, dispensa e inexigibilidade; 
- Inclusão de campos para preenchimento dos Itens e 3 preços 
por item e cálculo automático do preço médio; 
- Geração de número único para o processo, eliminando a 
necessidade de protocolo; 
- Registro do TR/PB como Processo Administrativo após a 
Decisão de Conveniência e Oportunidade e teclassificação da 
modalidade 	da 	licitação 	após 	a 	aprovação 	por parte 	do 

Ordenador de Despesas; 
- Publicação automática da decisão do Presidente no DJE, CMS 
e Site do TJMT; 
- Geração automática dos editais a partir preenchimento dos 

- 	 - 
campos obrigatórios em formulários de minuta padrão; 
- Geração automática da Ata de Registro de Preço! Contrato a 
partir do preenchimento dos campos obrigatórios; 
- Enviar e-mail de convocação / comunicação ao pregoeiro e sua 
equipe de apoio e aos interessados (área demandante, ATJL, DG, 
Comunicação, fiscais, etc.). 
- Funcionalidade de aproveitamento dos dados da primeira ARP 
para 	as 	subsequentes 	do 	mesmo 	certame 	(contratante, 
contratado, objeto, gestor, fiscal e fiscal substituto); 
- Comunicação dos andamentos do processo à Coordenadora, 
Diretores e chefes de divisão; 
- Integrar o Sistema de Gerenciamento de Licitações com os 
sistemas Aplic, ComprasNet (contemplando informações acerca 
do certame) e Fiplan; 
- Parametrizar controle de saldo disponível em rubrica no 
sistema. 
Processo de 	Contratos 	100% 	eletrônico, 	eliminando o 
processo 	físico 	apenas 	para 	as 	novas 	aquisições, 
contemplando: 
- 	Criar 	relatório 	gerencial 	de 	contratos 	com 	prazo 	de 
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prorrogação igual ou inferior a 90 dias, para o fiscal e divisão de 
contratos; 
- Geração de notificação à prestadora de serviço, contemplando 
confirmação de leitura e alerta de vencimento de prazo para 
resposta; 
- Elaboração do atestado de prestação de serviço, por parte do 
fiscal; 

- Ateste eletrônico das Notas fiscais, por parte dos fiscais, após 
análise técnica contábil da empresa contratada e da 
disponibilização da NF por parte da terceirização; 
- Definir workflow do processo de gestão de contratos e 
envolvidos internos e externos (prestadores de serviço) 
- Comunicação dos andamentos do processo ao Gestor do 
Contrato 
- Criar checklist automático para formulários de análise técnico 
contábil, 	renovação 	de 	contratos, 	reequilíbrio, 
contingenciamento e etc. 
- Padronizar meio de solicitação de contingenciamento, por 
parte da contratada 
- Verificar automaticamente a existência de processo de-mesma 
natureza em pedido de contingenciamento 
- Disponibilizar relatórios funcionais dos colaboradores 
terceirizados (cadastro e consultas) 
- Gerenciamento do envio de Guias do ISSQN ao Financeiro. 
- Parametrizar prazo de alerta de vencimento do contrato no 
sistema de Gestão de Contratos, conforme critérios de 
possibilidade de prorrogação. 
- Integrar o Sistema de Gerenciamento de Compras e de 
Contratos com os sistemas Aplic, Comprásnet 
(contemplando informações acerca do certame), SICAF, 
Fiplan, CIA, CMS, Sistema do DM1', Banco de Preços e 
DJE; 
- Migração de dados do Sistema CIA para o novo sistema. 

6.4) Identificar os beneficios a serem 
alcançados em termos de eficácia, 
eficiência, economicidade e 
padronização: 
(Art. 14, inciso IV, c) 

- Atender as metas da Alta Administração. 
- Cumprir Plano de Implantação do Processo - Gestão de 
Aquisições e Contratos elaborado em conjunto com a 
Consultoria FALCONI. 
- Gestão mais eficiente dos processos internos do Departamento 
Administrativo (aquisições e contratos) com identificação dos 
pontos de desvio. 
- Padronizar as rotinas de trabalho das áreas envolvidas nos 
processos de aquisição e contratos; 
- Padronizar a confecção dos Termos de Referencia e Projetos 
Básicos permitindo mais precisão dos documentos e menos 
erros. 
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- Conferir maior celeridade e menor custo nos processos de 
aquisição. 
- Geração automática dos indicadores de desempenho e gráficos 
de acompanhamento dos processos de aquisição e contratos. 

- Melhorar a distribuição/aproveitamento dos servidores da área 
em outras atividades dentro do Departamento. 

- Melhor aproveitamento de espaço físico do Departamento 
Administrativo com a redução de escaninhos e armários para 
armazenamento de processos. 
- Obter maior economia de materiais de consumo utilizados no 
trâmite dos processos físicos de aquisição/contratos tais como 
papel, caneta, capa de processo, carimbos etc. 
- Reduzir a circulação física de processos. 
- Reduzir o acervo de processos físicos no Arquivo do TJMT. 

- Mais transparência e acesso para a sociedade, fornecedores e 
licitantes. 

6.5) Justificar a demanda prevista e a 
quantidade de bens e/ou serviços a Toda 	demanda 	prevista 	deverá 	ser 	contratada 	conforme 

serem contratados: demonstrada na contextualização deste termo de referência, 
visando garantir melhoria dos recursos e a disponibilização das 
informações 	a 	serem 	realizadas 	e 	prestadas 	no 	sistema 

(Art. 14, inciso IV, d) integrado a ser adquirido pelo PJMT. 

. ;Ji 	. 	 •t,U 4 	'3 ?: 	'9 I;QtJAÇÂODOAMJ3EENTE 
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7.1) Infraestrutura Tecnológica: 
(Art. 14, inciso V, a) 

Será necessário a disponibilização de infraestrutura tecnológica 
de servidores de dados e de aplicação, 

7.2) Infraestrutura Elétrica: 
(Art. 14, inciso V, b) 

Não há necessidade de demanda de infraestrutura elétrica para 
este projeto. 

7.3) Logística de implantação: 
(Art. 14, inciso V, c) 

Conforme cronograma de implantação do Termo de Referência. 

7.4) Espaço Físico: 
(Art. 14, inciso V, d) 

Não se aplica. 

7.5) Mobiliário: 
(Art. 14, inciso V, e) 

Não se aplica. 



1 

1 j 

8.1) Descrever os recursos materiais e 
humanos necessários à continuidade 
do objeto contratado: 

(Art. 15, inciso 1) 

Os recursos humanos são os técnicos e demandantes da 
Coordenadoria Administrativa, Departamento Administrativo e 
Departamento de Material e Patrimônio. 
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7.6) Impacto Ambiental: 
(Art. 14, inciso \Ç t) 

Economia de material de consumo e permanente. 

  

Etapa II - Sustentação do Contrato (Art. 15): 

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 09 - Definir Recursos Materiais e Humanos; 
• Tabela 10-Definir Transição Contratual e Encerramento do Contrato; 

• Tabela 11 - Definir Estratégia de Independência; 

• Tabela 12-Aprovar Sustentação do Contrato. 

> Responsabilidade do Integrante Técnico e Demandante: 

Participam dessa etapa os integrantes: Demandante, Técnico e a Equipe de Planejamento da Contratação 
definida no DOI) (Documento de Oficialização da Demanda). 

> Fluxo de trabalho mâpeado: 
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8.2) Descrever a continuidade do 
fornecimento da solução de TIC em 
eventual interrupção contratual: 

Em caso de eventual interrupção ou atraso na entrega não altera 
as rotinas de trabalho já desenvolvidas pois estas estarão sendo 
executadas na sua normalidade. 

(Art. 15, inciso II) 
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9.1) 	Descrever 	as 	atividades 	para 
entrega de versões finais dos produtos 9.1.1 	Através 	dos 	treinamentos 	que 	serão 	realizados 	ao 
alvos da contratação: CONTRATANTE e documentos a serem entregues, conforme 

descrito no item 9.2 
(Art. 15, inciso ifi, a) 

9.2) 	Descrever as 	atividades 	para 9.2.1 A CONTRATADA deverá promover o repasse de todo o 

transferência final de conhecimentos conhecimento técnico adquirido ou produzido na execução dos 
sobre a execução e a manutenção da serviços para os técnicos designados pelo CONTRATANTE; 
solução de TIC: 

9.2.2 A transferência de conhecimento, no uso das soluções 

(Art. 15, inciso iii, b) desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser viabilizada, 
sem ônus adicional para o CONTRATANTE, fornecido pela 
CONTRATADA durante 	a fase de 	homologação 	e/ou 
implantação, 	em 	eventos 	específicos 	de 	transferência de 

conhecimento 	técnico, 	preferencialmente 	em 	ambiente 

disponibilizado 	pelo 	CONTRATANTE, 	e 	baseado 	em 
documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução 
desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão 
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; 

9.2.3 A CONTRATADA deverá descrever a metodologia, que 
será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do 
CONTRATANTE, os quais poderão ser multiplicadores do 
conhecimento transferido a outros técnicos e/ou a usuários 
finais; 

9.2.4 A transferência de conhecimento, direcionada para os 
técnicos indicados pelo CONTRATANTE deverá ser focado 
na solução adotada para uma demanda específica ou de uma 
forma geral, de forma que haja transferência do conhecimento 
da tecnologia utilizada em todo o processo de desenvolvimento 
do 	sistema. 	Ao 	final 	da 	transferência, 	técnicos 	do 
CONTRATANTE deverão estar capacitados para realizarem a 
instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidades do 
sistema caso necessários; 
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9.2.5 Este 	plano 	deverá 	conter 	a 	revisão 	de 	toda 	a 
documentação gerada de todos os serviços prestados, acrescido 
de outros documentos que, não sendo artefatos previstos, sejam 
adequados ao correto entendimento do serviço executado. 

9.2.6 Este 	processo 	de 	transferência 	deverá 	envolver 
especificações 	técnicas 	e 	detalhadas, 	contendo: 
funcionalidades, requisitos, classes, configurações, ambiôntes 
de software, dependências entre sistemas e outras utilizadas no 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas utilizados no 
CONTRATANTE. 

9.3) 	Descrever 	as 	atividades 
devolução de recursos materiais: 

(Art. 15, inciso III, c) 

para 
Não se aplica. 

9.4) 	Descrever 	as 	atividades 
revogação de perfis de acesso: 

(Art. 15, inciso III, d) 

para Será necessária a criação de perfis de acesso a rede local de 
modo dar andamento ao processo da implantação da solução. 

9.5) Descré('er as atividades para 
eliminação de caixas postais: 

(Art. 15, inciso III, e) 

Esta contratação não contempla caixas postais. 
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10.1.1 	A CONTRATADA deverá promover o 
repasse de todo o conhecimento técnico adquirido ou 
produzido na execução dos serviços para os técnicos 
designados pelo CONTRATANTE; 

	

10.1.2 	A transferência de conhecimento, no uso das 
soluções desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser 
viabilizada, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, 
fornecido pela CONTRATADA durante a fase de 
homologação e/ou implantação, em eventos específicos de 
transferência de conhecimento técnico, preferencialmente 
em ambiente disponibilizado pelo CONTRATANTE, e 
baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos 
da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos 
eventos deverão ser previamente aptovados pelo 
CONTRATANTE; 

	

10.1.3 	A CONTRATADA deverá descrever a 
metodologia, que será utilizada para transferir 
conhecimento aos técnicos do CONTRATANTE, os quais 
poderão ser multiplicadores do-conhecimento transferido a 
outros técnicos e/ou a usuários finais; 

10.1.4 A transferência de conhecimento, 
direcionada para os técnicos indicados pelo 
CONTRATANTE deverá ser focado na solução adotada 
para uma demanda específica ou de uma forma geral, de 
forma que haja transferência do conhecimento da 
tecnologia utilizada em todo o processo de 
desenvolvimento do sistema. Ao final da transferência, 
técnicos do CONTRATANTE deverão estar capacitados 
para realizarem a instalação, a manutenção e a evolução 
das funcionalidades do sistema caso necessários; 

	

10.1.5 	Este plano deverá conter a revisão de toda a 
documentação gerada de todos os serviços prestados, 
acrescido de outros documentos que, não sendo artefatos 
previstos, sejam adequados ao correto entendimento do 
serviço executado. 

	

10.1.6 	Este processo de transferência deverá 
envolver especificações técnicas e detalhadas, contendo: 
funcionalidades, requisitos, classes, configurações, 
ambientes de software, dependências entre sistemas e 

10.1) Descrever a forma de transferência 
de conhecimento tecnológico nos casos de 
contratação de desenvolvimento de 
softwares sob encomenda no mercado: 

(Art. 15, inciso IV a) 
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outras utilizadas no desenvolvimento e manutenção dos 
sistemas utilizados no CONTRATANTE. 

10.2.1 	A empresa CONTRATADA deverá entregar 
a solução com todas as licenças de uso perpétuo; 

10.2.2 	A CONTRATADA deverá atender, sem 
ressalvas, a Resolução 211/2015 do Conselho Nacional 

10.2) Descrever os direitos de propriedade 
de Justiça, Capítulo IV, Seção 1, Artigo 19: 

intelectual e autorais da solução de TIC, 
inclusive 	sobre 	os 	diversos 	produtos 

"Na contratação de desenvolvimento de sistemas de 
informação 	considerados 	estratégicos, 	em 	que 	a 

gerados ao longo do contrato, tais como propriedade intelectual não é da pessoa de direito público 
documentação, os modelos de dados e as contratante, o órgão deverá fazer constar no instrumento 
bases de dados, justificando os casos em contratual 	cláusula 	que 	determine 	o 	depósito 	da 
que tais direitos são exclusivos da empresa documentação 	e 	afins 	pertinentes 	à 	tecnologia 	de 
contratada: - 

concepção, manutenção e atualização, bem como, quando 
cabível, do código-fonte junto à autoridade brasileira que 

(Art. 15, inciso IV, b) controla a propriedade intelectual de softwares, para 
garantia da continuidade dos serviços em caso de rescisão 
contratual, descontinuidade do produto comercializado 
ou encerramento das atividades da contratada". 
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Etapa III - Estratégia para a Contratação (Art. 16): 

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 13 - Indicar Natureza do Objeto; 

• Tabela 14 - Justificar Parcelamento do Objeto; 

• Tabela 15- Definir Adjudicação do Objeto; 

• Tabela 16 - Justificar Modalidade e Tipo de Licitação; 

• Tabela 17 - Indicar Classificação Orçamentária; 

• Tabela 18 - Definir Vigência e Indicar Prazo de Garantia; 

• Tabela 19 - Definir Equipe de Apoio à Contratação; 

• Tabela20 - Definir Equipe de Gestão da Contratação 

• Tabela 21 - Aprovar Estratégia para a Contratação. 

> Responsabilidade do Integrante Técnico e Administrativo: 

Participam dessa etapa todos os integrantes: Demandante, Técnico e Administrativo. 

> Fluxo de trabalho mapeado: 

1 

a 	 
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11.1) Descrever a natureza do objeto 
com a indicação dos elementos que 
caracterizam o bem e/ou serviço 
contratado: 

(Art. 16, inciso 1) 

Aquisição de solução corporativa informatizada de sistema 
integrado de Gestão de Patrimônio Mobiliário, Patrimônio 
Imobiliário, Almoxarifado, Gestão de Compras e Licitações e 
Gestão de Contrato, incluindo Terceirização, com fornecimento de 
códigos fonte ao TJMT, bem como a contratação de prestação de 
serviços de implantação, manutenção e suporte técnico. 

Não ocorrerá parcelamento do objeto. A equipe técnica, entende 
que, no aspecto técnico, há uma interdependência entre eventos 
contidos nos itens a serem licitados, que inviabiliza qualquer 
tentativa de parcelamento. Com  efeito, com o parcelamento, há a 
possibilidade de que várias empresas venham a serem contratadas 
para executar os itens da pretendida solução. Desta forma, em uma 
eventual multiplicidade de empresas está a de responsabilidades 
decorrentes dos contratos firmados, sendo assim, diante de 
incertezas ou problemas, poderá haver dúvidas sobre a quem 
compete à resolução. Além do mais, qualquer assincronismo na 
execução contratual implicará em atrasos na implementação da 
solução. 

Por outro lado, a centralização da responsabilização em uma única 
empresa contratada, se mostra mais adequada não apenas sob o 
prisma do acompanhamento de problemas e soluções, mas 
sobremaneira para facilitar a verificação das causas e atribuição de 
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução 
contratual do objeto licitado. 

Por outras palavras, em vistas das razões técnicas apresentadas, a 
equipe de planejamento entende que a contratação de uma única 
empresa para a execução dos itens a serem licitados se mostra 
mais satisfatória. Consequentemente, os itens a ser licitados serão 
adjudicados a um único licitante. 

Não haverá parcelamento do objeto, uma vez que não há 
viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a 
Administração Pública, neste sentido a decisão 348/1999, plenário 
do TCU: 

"Na forma do art. 23, § 1° da Lei 8666/63, deve a Administração 
buscar o parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar 
os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do 
certame. Todavia, essa orientação exige que o parcelamento 
somente seja efetuado quando não resultar em perda de economia 
de escala. Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, 

12.1) Justificar o parcelamento do 
objeto com a demonstração da 
viabilidade ou não da divisão: 

(Àrt. 16, inciso II) 

rt,ur,n .3 uuit,inm'., 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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que a licitação é procedimento administrativo que visa, entre 
outros aspectos, a que a Administração contrate de forma mais 
vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, 
que o parcelamento venha ocasionar economia de escala e, por via 
de consequência, maiores custos para a Administração Pública." 

O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer n° 
2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF, ensina 
que: 

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o 
requisito que a própria lei definiu: só se pode falar em 
parcelamento quando há viabilidade técnica para sua adoção. Não 
se imagina, quando o objeto é fisicamente único, como um 
automóvel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o 
objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto 
licitados pela Administração Pública evidencia que embora sejam 
divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da 
licitação ou do item da mesma. Não é pois a simples 
divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo 
decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela 
disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a 
avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto 
econômico. E a visão jurídica que se harmoniza com a lógica. Se 
um objeto, divisível, sob o aspecto econômico for mais vantajoso, 
mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em 
separado, de nada valerá a avaliação econômica. Imagine-se ainda 
esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças 
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria 
recomendável o não parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a 
visão do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste 
das partes compondo todo único, orgânico e harmônico. .Por esse 
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o 
objeto é divisível. Em caso afirmativo, o próximo passo será 
avaliar a conveniência técnica de que seja licitado inteiro ou 
dividido". (grifos) 

Segundo Justen Filho: 

"a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem 
técnica e econômica. Não se admite o fracionamento quando 
tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, reçomendávcl. O 
fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 
objeto a ser executado. ( ... ) a unidade do objeto a ser executado 
não pode ser destruída através do fracionamento" (grifos) 



Por se tratar de aquisição de solução corporativa informatizada de 
sistema integrado de Gestão de Compras e Licitação e Gestão de 
Contratos, incluindo Terceirização, a contratação do objeto deverá 
ser feita a uma única empresa. 

Diante das soluções oferecidas no mercado, a contratação será 
formalizada com o Serviço de Processamento de Dados do 
Governo Federal - SERPRO, na modalidade Dispensa de 
Licitação, com fundamento no"artigo 24, XVI, da Lei 8666/93. 

13.1) Definir se a adjudicação do 
objeto pode ser feita a uma ou várias 
empresas, se por itens ou por grupo 
de itens: 

(Art. 16, inciso III) 

    

14.1) Justificar a modalidade e tipo 
de licitação escolhida: 

(Art. 16, inciso IV) 

Verifica-se que o produto pretendido é oferecido por diversos 
fornecedores no mercado de TIC, e apresenta características 
padronizadas e usuais. Assim, pode-se concluir que o serviço é 
comum e, portanto, sugere-se, como melhor opção, a utilização da 
modalidade "Pregão" sendo, preferencialmente, em sua forma 
eletrônica e do tipo "Menor Preço". 

     

n. 
15.1) Indicar a classificação 
orçamentária e a fotite de recurso do 
orçamento: 
(Art. 16, inciso V 

Classificação: 3.3.90.39 (software customizado) 
Fonte: 240 (FUNAJURIS) 

YUUEI( .1 UIJIt.IRltIt) 
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16.1) Indicar prazo de garantia dos 
bens e/ou da prestação dos serviços 
contratado: 
(Art. 16, inciso VI) 

16.1.1 A duração do contrato será de 20 (vinte) mes. 
16.1.2 Por acordo entre as partes, o contrato poderá ter sua 
duração prorrogada com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas, limitada a 60 (sessenta) meses, 
conforme disposto no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, caso sejam 
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente: 
a) os serviços foram prestados regularmente; 

b) a Administração ainda tenha interesse na realização do 
serviço; 

e) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso 
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para a Administração; 

d) a contratada concorde com a prorrogação. 

e) a contratada não incida em quaisquer das hipóteses de 
vedação previstas em lei ou nas Resoluções n. 7/2005 e 
156/2012 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e alterações 
posteriores. 

S1S4:it. É 

at Tjssue s4 ts 

17.1) Integrantes da Equipe de 
Planejamento da Contratação: 

Nome Integrante Demandante: Marcilene Meio Reis Junqueira 
(Módulo DMP) (Matrícula 5713) Bruna Thaisa Dias Penachioni 
Ivoglo (Módulo DA) (Matrícula 14782). 
Nome Integrante Demandante Susbtituto: Marluce Peixoto de Asis ( 
Matrícula 11227). 
Nome Integrante Técnico: Gustavo Piccin (Matrícula 14411) 
Nome Integrante Técnico Substituto: Rafael Brecailo Kloeckner 
(Matrícula 13014) 

Nome Integrante Administrativo: Luciano Pereira Belic (Matrícula 
7076) 
Nome Integrante Administrativo Substituto: Marco Antônio Molina 
Parada (Matrícula 5548). 

17.2) Equipe do D.A e 
Pregoeiros: 

Nome: 

Nome: 
-. 

Nome: 

- 	.i 	. 	B' 	\-8—INl)l 

. 	Respon r 

Rj flr 	i Ls 	si'Ãv ,. CONTRATAÇÃo 
- 	-- 

'pe de Plan 	.n -i ' 	tsntraçAo 

Função Nome do Servidor Matrícula 

Gestor do Contrato: Divisão de Contratos 

Fiscal Demandante: Marcilene Melo Reis Junqueira (Módulo DMP) 5713 

Fiscal Demandante: Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo (Módulo DA) 14782 

Fiscal Demandante Substituto: Marluce Peixoto de Assis 11227 

Fiscal Técnico: Gustavo Piccin 14411 

Fiscal Técnico Substituto: Rafael Brecailo Kloeckner 13014 

Fiscal Administrativo: Luciano Pereira Belic 7076 

Fiscal Administrativo Substituto: Marco Antônio Molina Parada 5548 
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Etapa IV - Análise de Riscos (Art. 17): 

> Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 22 - Identificar Riscos para a Contratação; 
• Tabela 23 - Identificar Riscos da Não Contratação; 
. Tabela 24 - Mensiirar as Probabilidades de Ocorrência dos Riscos e Danos Potenciais; 
• Tabela 25 - Definir as Ações para Reduzir ou Eliminar os Riscos e Responsáveis pelas Ações; 
• Tabela 26 - Definir Ações de Contingência e Prevenção dos Riscos e Responsáveis pelas Ações; 
• Tabela 27 —Aprovar Análise de Riscos. 

> Responsabilidade da Equipe de Planejamento da Contração. 

> Fluxo de trabalho mapead 

> Metodologia da Análise de Riscos: 

Para aplicar o Art. 17, incisos II, foram adotadas as planilhas abaixo baseadas na metodologia de 

Análise Preliminar de Rigco - APR. 

NIVEL PROI3ABILIDAI)E 
5 Frei uente 
4 Provável 
3 Ocasional 
2 Pouco Provável 
1 Remota 

NÍVEL,:: 	DANO (IMPACTO:.. 	 ::J)EFJN[ÇÂ0 

5 
	

INVIABILIZADOR Um evento • ue, se ocorier, 'ode causar a falha total de um 
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processo. 
Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos 
requerimentos. 

4 CRÍTICO 
Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em 
um processo. 
Requerimentos secundários podem não ser atingidos. 

3 GRAVE 
Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em 
um processo, mas funções importantes ainda assim são 
executadas. 

2 MODERADO 
Um evento que, se ocorrer, causa apenas um pequeno 
aumento de custo ou atraso operacional. 
Os requerimentos podem ser cumpridos. 

1 LEVE Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação. 

£$ 

19.1) Descrever os principais 
riscos que possam vir a 
comprometer o sucesso da 
contratação: 

(Art. 17, inciso 1) 

ID - 19.1.1) Requisitos mal especificados. 

ID - 19.1.2) Não efetuar a licitação neste ano. 

ID - 19.1.3) Pregão restar frustrado - preço ou especificação. 

ID - 19.1.4) Falta de dotação orçamentária. 

ID - 19.1.5) Demora na prestação dos serviços após a contratação 

ID - 19.1.6) Suspensão dos serviços pela contratada ou, por 
descumprimento das obrigações e/ou rescisão do contrato. 

	

t4i3FLA2O—MENSLI 	• 	iOB 
-- 

	

espons 	 e P!ãnc.iamcnto 

i ,incisoll) 

i.ADESEDANOS 

da contração 

Probabilidade - 
(NneI) 

DOS RISCOS 

. 	- 

Danos /.Impacto. 
(Nn-el) 

Descrever Riscos Identificados 
(labela 19) 

ID - 20.1.1) Requisitos mal especificados. 3 3 9 

ID - 20.1.2) Não efetuar a licitação neste ano 4 4 16 

ID - 20.1.3) Pregão restar frustrado - preço ou 
especificação 

1 4 4 

ID - 20.1.4) Falta de dotação orçamentária. 2 5 10 

ID - 20.1.5) Demora na prestação dos serviços após a 
contratação 

2 4 8 

ID - 20.1.6) Suspensão dos serviços pela contratada 
ou, por descumprimento das obrigações e/ou rescisão 

4 8 
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- ï•;4 .uipe dc Planciamento 

	 . j 	•Y.1W 	
• r 

da Loritraçao -. 
4 

- 
II) Risco 

(Tabela 19) 
Descrever Açao 

Tipo de Ação 
(Reduz ou Elimina) 

Nome do. 
Responsável 

ID - 21.1.1) Comunicar a área técnica/demandante Reduzir Área Requisitante 

ID - 21.1.2) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21.1.3) Comunicar a área técnica/demandante Eliminar Área técnica 

ID - 21.1.4) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21.1.5) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21,1.6) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

- 

- j. • 	 ;J;. 

• ri 

.(NCIAOIJ 

coto cia Contraçáo 

1tEVENÇÃÍY.. t.t:- t1 

ID Risco 
(Tabela 

19) 

. 
Descrever Ação 

Tipo de Ação 
(contingência 
ou Prevenção) 

Nome do ResponsáveL 

ID - 
22.1.1) 

Acompanhamento técnico no levantamento de 
requisitos. 

- Prevençao Área - 
requisitante/Tecnica. 

ID - 
22.1.1) 

Solicitar orçamentos para no mínimo 10 
empresas 

o Prevenção Equipe de Planejamento - 
de contratação 

ID - 22.1.2 Atrasos administrativos para aquisição Prevenção Área administrativa 

221 3) 
Elaborar especificação assertiva Prevenção Área técnica 

221 3) 
Aplicação de sanções. Contingência. Área requisitante 

ID - 
22.1.3) 

Aplicar sanções e iniciar processo de - 
contrataçao. 

-' 
Contingência. 

- 
Área requisitante 
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Estudo Preliminar 

SOLUÇÃO CORPORATIVA INFORMATIZADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO, 
GESTÃO DE COMPRAS E LICITA ÇÃOS E GESTÃO DE CONTRATO, INCLUINDO 
TER CEIRIZA ÇÃO. 
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Contextualização do Projeto 

VI - Aspectos Funcionais da Solução: conjunto de requisitos 
(funcionalidades) relevantes, vinculados aos objetivos de negócio e ligados 
diretamente às reais necessidades dos usuários finais, que deverão compor a 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação desejada; 

• O módulo de patrimônio, atualmente em uso no TJMT, foi desenvolvido pela 

empresa Net Uno, por meio do Contrato n. 61/2007. Foram confeccionados os softwares de 

Sistema de Gerenciamento de Suprimento e Patrimônio, Sistema Gerenciamento 

Permanente. - GP e Sistema de Gerenciamento Consumo - GC. No contrato não foi previsto 

a aquisição dos códigos-fontes dos softwares, para manutenção e atualização pelos 

desenvolvedores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça. 

O sistema é antigo, e não atende à demanda necessária dos usuários, onde os mesmos 

informam a existência de erros, da incapacidade do sistema em gerar informação ágil e 

consistente, por falta de funcionalidades, falta de relatórios, entre outros. 

Em virtude disso, temos a necessidade de nova aquisição de solução corporativa 

informatizada de sistema integrado de gestão de patrimônio mobiliário, patrimônio 

imobiliário, almoxarifado, com fornecimento dos códigos fonte ao TJMT. 

A aquisição dessa solução corporativa, por meio de disponibilização de códigos 

fonte, além de atender às recomendações do TCU, permitirá ao Tribunal de Justiça, após a 

homologação do sistema pelas áreas requisitantes e a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação/CTI, obter os códigos fonte e documentação do sistema e possibilitar, ao final 

do contrato de manutenção e suporte técnico, contratar qualquer empresa especializada para 

a prestação desses serviços ou, preferencialmente, assumir esses serviços por meio da CTI, 

implementando correções, atualizações e melhorias, reduzindo os custos com tais 

atividades. 

Esta aquisição irá atender a Resolução Normativa n. 31/2014 do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, onde estabelece regras para remessa de informações via 
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internet pelas unidades gestoras das Administrações Municipais e Estaduais do Estado de 

Mato Grosso, por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC. 

Os processos licitatórios, com suas respectivas informações, atos e procedimentos, deverão 

ser remetidos ao TCE-MT, pelos órgãos e entidades responsáveis pela realização do 

certame. 

As dificuldades, na atualidade, consistem na carência de documentação dos 

processos de trabalho, na ausência de sistemas par  algumas áreas e na insuficiência,  

operacional dos sistemas existentes, que não atendem satisfatoriamente às necessidades das • 

áreas administrativas, inexistindo comunicação e integração entre eles. Nessa perspectiva 

• instituição almeja, no âmbito da Administração, adquirir solução informatizada para 

de Material e Patrimônio. 

Portanto, para um gerenciamento eficaz, célere e seguro para nossa gestão dê 

material e patrimônio, sugerimos a aquisição de solução corporativa informatizada de 

sistema integrado de gestão de patrimônio mobiliário, patrimônio imobiliário, almoxarifado, 

com fornecimento dos códigos fonte ao TJM'L bem como a contratação de prestação de 

serviços de implantação, manutenção e suporte técnico. 

Com a aquisição desta solução, teremos como benefícios: 

• Modelo de gestão por processos; 
• Indicadores de desempenho; 
• Redução significativa dos custos operacionais; 
• Flexibilidade e acessibilidade via web; 
• Normatização e padronização; 
• Diversidade de relatórios gerenciais, dentre outros. 
• Integrar as informações das unidades administrativas abrangidas pela solução, 
facilitando a cooperação entre as áreas, além de disponibilizar informações 
gerenciais céleres e confiáveis para tomada de decisão dos gestores; 
• Preservar o histórico das informações, de modo a permitir o rastreamento e 
auditoria dos acessos realizados. 

Abaixo, iremos descrever o objetivo exemplificativo de cadaT 

módulo: 
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Patrimônio Mobiliário 

Objetivo: 

Conforme a legislação pública, a gestão e o controle dos procedimentok referentes à 

recepção, guarda, conservação, distribuição, inventário, controle e carga de bens móveis. 

T3/MT 

Eis. 

?v».  
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Patrimônio 
Mobiliário 
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Patrimônio Imobiliário 

Objetivo: 

Permite registrar, gerenciar, manter e fica1izar os imóveis do qual o Estado é titular de 

domínio ou de ocupação, acompanhando físico, contábil e financeiraniente benfeitorias 

realizadas. 
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Almoxarifado 

Objetivo: 

Permite, em conformidade com a legislação pública, a gestão e o controle de procedimentos 

referentes ao recebimento, guarda, conservação, distribuição e controle de almoxarifado, 

restrita por perfil, com rotinas parametrizáveis de autorização. 
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Etapa 1 - Análise de Viabilidade da Contratação (Art. 12, §10,  1): 
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> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 1 - Definir Requisitos; 

• Tabela 2 - Especificar Requisitos Tecnológicos; 

• Tabela 3 - Identificar Soluções; 
• Tabela 4 - Avaliar Soluções 

• Tabela 5 - Comparar Custos das Soluções; 

• Tabela 6 - Escolher Solução; 

• Tabela 7 - Avaliar Necessidades de Adequação do Ambiente; 

• Tabela 8 - Aprovar Viabilidade da Contratação. 

> Responsabilidade do Integrante Demandante: 

O Art. 3°, § 2° dispõe: "Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao Integrante DenddiUé 
1.

à coordenação dos trabalhos necessários para a efetiva concretização da demanda de Solução de Teciol&r: 
da Informação e Comunicação.". 

Participam dessa etapa os integrantes: Demandante, Técnico e a Equipe de Planejamento da Contratação 
definida no DOI) (Documento de Oficialização da Demanda). 

> Fluxo de trabalho mapeado: 
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Tipo de Requisito Descrever requisito 

Justificar 
(Somente quando não 

for posível definir 
requisito) 

(Art. 3, § 1°) 
1.1) 	De Negócio 

(Art. 3, inciso 1) 

(Definição: 	independem 
de 	características 
tecnológicas, bem como 
os aspectos funcionais da 
STIC, 	limitadas 	àqueles 
indispensáveis 	ao 
atendimento 	das 
necessidades 	reais 	do 
órgão). 

1.1.1) 	Sistema 	Departamento 	de 	Material 	e 
Patrimônio 

1.1.2) 	Gestão 	patrimonial 	de 	bens 	móveis 	e 
imóveis; 

1.1.3) 	Controlar 	imóvel 	recebido 

	

(doação/cessão); 	escrituração; 	incorporação; 
inventário. 

1.1.4) 	Controlar 	todo 	o 	procedimento 	de 
aquisição 	de 	bens 	permanentes, 	desde 	a 
elaboração do termo de referência; aquisição por 
procedimento licitatório; incorporação do bem 
adquirido no sistema; tombamento; destinação; 
entrega e controle lotacional; AQS; pagamento da 
nota 	fiscal; 	prazo 	de 	garantia; 	conserto 	e 
substituição, 	se 	houver; 	depreciação; 	relatório 
mensal para TCE; relatório anual, por comarca, 
invenário 	anual; 	doação 	ou 	leilão; 	baixa 	no 
sistema Fiplan. 

1.1.5) 	Compatibilidade com a impressora térmica 
de etiqueta com leitura de código de barras, a ser 
adquirida com coleta no ambiente e hardware 
para a leitura. 

1.1.6) Controlar todo o procedimento de aquisição 
de bens de consumo, desde a elaboração do termo 
de 	referência; 	aquisição 	por 	procedimento 
licitatório; 	inserção 	no 	sistema; 	controle 	de 
estoque; aqs; pagamento da nota fiscal; inventário 
mensal 	para 	tce; 	distribuição 	de 	material; 
inventário mensal; semestral e anual. 

1.2) 	de capacitação 
• (art. 3, inciso ii) 

(definição: que definem a 
necessidade 	de 
treinamento, número de 

1.2.1 Treinamento de toda a equipe do dmp: 
diretor - 1; chefes de divisões - 2; demais 
servidores - 11; estagiários - 4; e demais áreas: 
infraestrutura; escola dos servidores; qualidade 
de vida; gestores de comarcas - 90, totalizando 
= 114 pessoas aproximadamente. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

TJJMT 

FI s. 

8 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINJSTRATJVA 

T]/MT 

HsS 

participantes, 	carga. 
horária, 	materiais 
didáticos, 	entre 	outros 
pertinentes). 

1.3) 	legais 
(art. 3, inciso iii) 

(definição: são as normas 
com as quais a solução de 
tecnologia da informação 
e 	comunicação 	deverá 
estar 	em 	conformidade. 
ex: iso, nbr, consumo de 
energia, leis ambientais). 

1.3.1 
• CF/1988; 

 

• Lei 4320/64; 
• Lei 8666/93; 
• Art. 52 da ce/mt; 

 
• LC 295/2007; 
• Resolução 01/007 tce/mt; 
• Marco, regulatório 941/2010 atualizado; 
• Portarias 828/2011 e 753/2012 do stn; 
• Resolução 210/2015/cnj; 

1.4) 	de manutenção 
(art. 3, inciso iii) 

(definição: 	que 
independem 	de 
configuração 	tecnológica 
e 	que 	definem 	a 
necessidade 	de 	serviços 
complementares, 	tais 
como 	de 	manutenção 
preventiva, 	corretiva, 
adaptativa e evolutiva da 
solução). 

1.4.1) Necessidade 	de 	migração 	dos 	dados 
existentes 	nos 	sistemas 	existentes 	de 	bens 
permanentes e consumo; plataforma compatível 
com o sistema fiplan e aplic. 
1.4.2) Executar toda a transferência de dados à 

 - 
emissao de relatórios a serem fornecidos ao TCE 
e FIPLAN. 
1.4.3) 	Emissão de relatórios diários, mensais e 
anuais: filtrados 	por: 	produto;. ano; comarca, 
período; nota fiscal; inventário anual; produtos 
que passaram por garantia; prazo de garantia. 
1.4.4) 	Necessidade de dispositivo de bloqueio e 
alerta para pagamento de nota fiscal de bens 
permanentes sem registro 	no sistema e sem 
tombamento; 
1.4.5) Necessidade 	de 	bloqueio 	e 	alerta 	para 
pagamento de notas fiscais em aqs. 
1.4.6) Necessidade 	alerta 	para 	quando 	digitar 
número de tombo em duplicidade 

1.4.7) Necessidade de verificação automática do 
prazo de vigência de garantia dos bens colocados 
para doação. 

/ 

1.5) 	temporais 
(art. 3, inciso v) 

(definição: 	definem 
prazos 	de 	entrega 	dos 
bens 	e/ou 	do 	início 	e 
encerramento 	dos 
serviços 	a 	serem 
prestados). 

1.5:1- DOD - março/2016; entrega do estudo 
preliminar - 29/04/2016; 
Início dos estudos técnicos e elaboração do termo 
de referência: 29/04/2016 procedimento licitatório 
- início: 26/05/2016; término: 27/06/2016; início 
dos 	trabalhos: 	22/08/2016; 	término 	de 	toda 
implantação: 20/12/2017: 

11 
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1.6) - 	sociais, 1.6.1) Toda a instrução operacional deverá estar 

ambientais e culturais. descrito na língua portuguesa, linguagem dfreta. 

(art. 3, inciso vii) 1.6.2) 	Todas 	as 	telas 	do 	sistema 	de 	gestão 
patrimonial 	deverão 	estar 	apresentadas, 	em 

(definição: requisitos que operações diretas e de fácil operação; 

a solução deverá atender 
para 	estarem 	em 
conformidade 	com 	os 
costumes, os idiomas e o 
meio 	ambiente, 	entre 
outros pertinentes). 

$on 	i:xa 	sirn 	3gqda*Éhe ?kt 
1.7) de segurança da 1.7.1) Toda informação inserida no sistema de 

informação, 
(art. 3,-inciso vi) 

gestão patrimonial deverá ser fidedigna e segura, 
não poderá haver distorções nos resultados. 
1.7.2) A empresa contratada deverá assinar o termo 
de confidencialidade. 
1.7.3) 	Os 	sistemas 	serão 	adquiridos 	com 	os 
códigos fontes respectivos. 

• uiipip 
4 

Justificar 
(Somente quando não 

Tipo de Requisito Descrever requisito for possível definir 
requisito) 

(Art. 4, § Único) 
2.1) 	De arquitetura Infraestrutura de TI: 

tecnolgica A solução ofertada deverá ser capaz de operar 
neste ambiente, sem degradação significativa de 

(Art. 4, inciso. 1) performance. 

(Definição: 	composta 	de Ambiente Central 
hardware, 	software, 
padrões 	 de 

• A infraestrutura que será disponibilizada 
pelo 	TJMT 	para 	operacionalização 	da 

interoperabilidade 	e 	de ferramenta compreende servidores virtuais em 
acessibilidade, 	linguagens 64 bits para Sistema Operacional Windows 
de 	programação 	e 2012 ou superior Server e servidores virtuais 
interfaces) em 64 bits para Sistema Operacional CentOS 

Sou superior. 

Rede 
As 	Unidades 	Judiciais 	do 	PJMT, 

localizadas no Tribunal de-  Justiça e nas 79 
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comarcas, onde estão alocados os usuários 
que irão utilizar a solução, estão interligadas 
por links de comunicação com taxas de 
transferência variando de 512 kbps a 8 Mbps 
seg. 
• Numa visão geral a organização de rede 
do PJMT opera por um link de MPLS com 
capacidade de 40 Mbps. 
• Ser compatível com protôcolo TCP/IP; 
• Ser operado a partir de estações de 
trabalho locais ou remotas conectadas 'LAN 
(via Ethernet) ou a WAN (via ATM, MPLS, 
Frame Relay, Wireless) sem restrições de 
desempenho ou tempo de resposta, 
considerando os limites tecnológicos do tipo 
de acesso utilizado. 

Estações de Trabalho 
• A solução ofertada deve ser capaz de 
operar em estações de trabalho, no mínimo, 
com as seguintes características: 

o Processador Intel Pentium IV de 2,4 
Ghz ou superior; 
o Memória RAM de 512 MB; 
o Unidade de disco de 40 GB; 
o Sistema Operacional Windows XP ou 
superior; 
o Navegadores (Browsers) utilizados: 
Internet Explorer 7 ou superiores e Mozilla 
Firefox 3 ou superiores. 

• Possuir manual de usuário on-line em 
idioma português do Brasil; 

• Possuir manual de instalação da aplicação, 
contendo as especificações adequadas ao 
ambiente aplicado e demais instruções que 
permita a autonomia do contratante; 

• Ser desenvolvido integralmente com 
tecnologia Web; 

• A solução deve possuir interface web para 
todas as funcionalidades, sem necessidade de 
instalação de qualquer componente no 
computador do usuário final; 
• Ser desenvolvida em linguagem de 
programação Java ou Dot Net; 

• Garantir compatibilidade mínima ou 
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superior, em relação ao ambiente cliente - 
estação de trabalho - com os navegadores 
Mozilla Firefox 38, Google Chrome 47, 
Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Edge 
20; 

• Permitir 	a 	disponibilidade 	das 
funcionalidades do sistema por meio da 
intranet, extranet e internet de acordo com a 
política 	de 	acesso 	definida 	pelo 
CONTRATANTE; 

• Possuir suporte de consulta em 
navegadores da plataforma mobile. 

• Controlar nativamente o acesso de 
usuários; 

• A empresa fornecedora da solução deverá 
fazer a instalação e configuração dos servidores 
web e dos componentes web que sejam parte da 
solução; 

Autenticação e Autorização 

• Deve conter mecanismo de autenticação 
compatível com tecnologia OAuth 2.0 e 
LDAP, ou seja, oferecer meios para 
autenticação na base de usuários mantida por 
essas tecnologias. Adicionalmente permitir a 
autenticação em bases relacionais de terceiros 
baseando-se em tabela de usuários 
comumente encontradas em sistemas e o par 
login/senha; 

• Possuir, adicionalmente, mecanismos 
próprios de autorização. As autorizações 
devem ser baseadas cm grupos de usuários, de 
forma que autorizações sejam dadas para 
grupos e a autenticação seja em base de dados 
nativa da Solução; 

• O mecanismo de autenticação deve ser 
capaz de autenticar um usuário em mais de 
uma fdnte de autenticação/autorização 
simultaneamente, seja ela externa (OAuth 2, 

12 



Active Directory, LDAP e bases relacibnais), 
além de reconhecer as permissões de acesso 
aos dados do respectivo usuário autenticado 
nas 	respectivas 	fontes 	de 
autenticação/autorização; 

• O mecanismo de autenticação deverá 
prover recursos para delimitar intervalos de 
endereços de rede (IPs) que poderão realizar o 
acesso ao mecanismo de busca; 

• Não poderá impor qualquer limite 
sobre 	a 	criação 	de 	grupos, 	nem 	impor 
qualquer limite sobre o numero de grupos ao 

I .  

qual um usuário pode pertencer; 

• Deve diferenciar usuários administradores 
que 	terão 	acesso 	às 	funcionalidades 	de 
indexação e publicação, daqueles 	usuários 
destinados 	unicamente 	à 	pesquisa 	de 
informações. 

2.2) 	Do projeto de Migrações: 
implantação da 
solução Realizar a restauração da base de dados 	do 

CONTRATANTE, 	em 	qualquer 	plataforma 
(Art. 4, inciso II) tecnológica 	Relacional, 	padrão 	ANSI 	2000, 

inclusive 	software 	livre, 	fazendo 	análise 	dos 
(Definição: 	define, 
inclusive, 	 a 

registros 	para 	migração, 	identificando 	a 
quantidade de registros e as particularidades do 

disponibilização 	da CONTRATANTE no banco de dados antes de 
solução em ambiente de iniciar a migração, bem como, o desenvolvimento 
produção). do 	programa 	para 	esta 	migração, 	com 	sua 

realização e conferência contábil. 

Os dados a serem migrados poderão ocorrer 
através de informações em bancos estruturados ou 
através do cadastramento das informações que 
não estejam em meio virtual, sendo considerado 
como parte integrante do serviço de migração de 
dados. 

O cadastramento da tabela de materiais e serviços 
e todas as outras tabelas corporativas, como a de 
fornecedor, 	são 	contemplados 	no 	serviço 	de 
configuração inicial da solução. 

Análise Prévia dos Dados. 

t 
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A verificação da consistência dos dados; 

A definição do tratamento das situações existentes 
e exceções, tais como informações insuficientes, 
incompletas, em duplicidade; 

A realização de ajustes para eliminação de 
redundâncias e, padronização de dados; 

A adequação dos dados/tabelas para nova 
plataforma; 

A checagem do quantitativo físico-financeiro 
antes da conversão dos dados; 

Migração e Carga da Base 

A migração dos dados existentes para o novo 
ambiente; 

A geração da nova Base de Dados integrada; 

A revisão e análise final com checagem do 
quantitativo físico-financeiro pós-conversão; 

A emissão do relatório do Resumo de 
Movimentação Mensal de bens (RMB) para 
confrontamento do resultado final das contas 
apresentadas pelo sistema de gestão em relação 
aos valores contabilizados pelo Sistema 
Financeiro; 

A carga de dados e homologação dos dados na 
nova estrutura. 

Integração com o Serviço de e-mail 

É a comunicação da ferramenta com o serviço de 
e-mail implantado no CONTRATANTE. A 
integração permitirá que o sistema seja capaz de 
produzir e enviar e-mail pré-definido em 
'determinados eventos identificados no processo 
de trabalho que precisam de eficácia na 
comunicação. Deve também respeitar os padrões 
de interoperabilidade definidos pelo e-ping. 

Integração com as Compras Governamentais 

A ferramenta deverá comunicar com os dados das 
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Integração com APLIC 

A ferramenta deverá comunicar com os dados do 
Sistema 	APLIC 	- 	Auditoria 	Pública 
Informatizada 	de 	Contas, 	é 	um 	Sistema 
Informatizado 	para 	que 	os 	jurisdicionados 
transmitam, via internet, a prestação de contas ao 
TCEIMT. 

Integração com FIPLAN 

A ferramenta deverá comunicar com os dados do 
Sistema FIPLAN - Sistema Integrado de 
Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado 
de Mato Grosso 

Integrações não previstas com outros sistemas 

Levantará junto ao CONTRATANTE os pontos de 
integração, os dados a serem trocados entre os 
sistemas 	e 	as 	regras 	de 	negócio 	a 	serem 
respeitadas 	pelos 	softwares 	envolvidos 	na 
integração. Desenvolverá as funcionalidades que 
executarão 	tal 	integração 	na 	ferramenta, 
configuração da integração e validação da mesma 
na versão. Para essa integração será executado o 
serviço 	de 	ajuste 	na 	solução Amplicando 	no 
consumo dos pontos de função correlatos ao 
serviço. 

2.3) 	De garantiã e 2.3.1 A execução da manutenção e do suporte 
manutenção técnico deverá ser realizada on site, por um 

período de 36 (trinta e seis) meses a contar do fim 
(Art. 4, inciso III) - da garantia da solução. 

(Definição: define a forma 2.3.2 Os serviços de manutenção e suporte técniéo 
como 	será 	conduzida 
manutenção 	e 

a 
a 

em todos os sistemas ocorrerão, principalmente, 
da seguinte forma: 

comunicação 	entre as 
partes 	envolvidas na a) Manutenção Adaptativa e/ou Evolutiva: 
contratação). para 	implementação 	de 	novas 

funbionalidades, modificações de relatórios e 
de 	telas, 	adaptando 	os 	sistemas 	às 
necessidades 	solicitadas 	pela 	contratada, 
dentro da estrutura atual de dados do sistema. 
Serão aferidas por Ponto de Função. 

b) Manutenção 	Corretiva: 	para 	os 
problemas 	de 	funcionalidade 	de 	qualquer 
ordem, relativos aos sistemas cobertos pelo 

15 
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contrato e suas respectivas interfaces com 
outros sistemas. A referida manutenção 
também será aplicada a produtos advindos de 
manutenções adaptativas e/ou evolutivas. 

c) Manutenção Legal: sempre que houver 
mudança na legislação, serão realizadas as 
alterações necessárias nos sistemas a fim de 
atender aos preceitos legais. O prazo de 
atendimento será objeto de análise conjunta 
entre as partes, que dependerá do tipo de 
mudança e dos prazos de implementação 
solicitados pela legislação. O cronograma 
deverá respeitar como data máxima para a 
resolução da manutenção o prazo estabelecido 
no dispositivo legal que deu origem ao 
chamado. 

d) Atualização de Versão: sem qualquer 
ônus adicional para o contratante, serão 
lançadas versões dos sistemas necessárias ao 
comprimento do presente contrato, 
contemplando incorporação de novas 
tecnologias e melhorias aprovadas entre as 
partes. Durante todo o período de garantia e 
manutenção os produtos deverão ser mantidos 
na última versão estável do produto. Deverá 
ser em no máximo 30 dias e homologada pela 
CONTRATANTE no ambiente da 
CONTRATADA. 

e) Serviços de suporte técnico: as 
solicitações deverão ser realizadas por 
telefone ou software de atendimento 
disponibilizado pela CONTRATANTE. Os 
chamados por telefone e software serão 
obrigatoriamente informados o número da 
ordem de serviço, a data da solicitação e o 
prazo para atendimento. No período das 8 às 
19h nos dias úteis de segunda a sexta-feira. 

2.3.3 Para efeito dos serviços de suporte deverá 
ser informada a severidade que o caso requer: 

2.3.3.1 Severidade ALTA: Esse nível de 
severidade é aplicado quando há a 
indisponibilidade do uso sistema. O 
atendimento deverá ser em até 4 (quatro) 
horas após a abertura do chamado. O 
diagnóstico e a resolução adotada para o 
saneamento desse tipo de notificação 
deverão ser de, no máximo, 24 (vinte e 
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quatro) horas, corridas e contadasapós a 
abertura do chamado. 

2.3.3.2 Severidade MÉDIA: Esse nível 
de ses?eridade é aplicado quando há 
falha, simultânea ou não, do uso do 
sistema, estando ainda disponível, porém 
apresentando problemas. O atendimento 
deverá ser em até 24 (vinte e quatro) 
horas após a abertura do chamado. O 
diagnóstico e resolução • adotada para o 
saneamento desse tipo de notificação 
deverão ser de, no máximo, 48 (quarenta 
e oito) horas, corridas e contadas após a 
abertura do chamado. 

2.3.3.3 Severidade BAIXA: Esse nível de 
severidade é aplicado para a instalação, 
configuração, esclarecimento técnico do 
sistema. O atendimento deverá ser em até 
24 (vinte e quatro) horas após a abertura 
do chamado. O diagnóstico e resolução 
adotada para o saneamento desse tipo de 
notificação deverão ser de, no máximo, 
72 (setenta e duas) horas, corridas e 
contadas após a abertura do chamado. 

2.3.4.Chamado 	com 	manutenção 

adaptativa/legal, dentre outros, serão para 

alterar funcionalidade, alterar ou excluir 

campos novos, criar novas tabèlas, criar novos 

relatórios, alterar layout de tela, alterar layout 

de relatório, criar ou modificar crítica de dados, 

modificar a navegação de tela, chamados 

corretivos não homologados, configurar 

parâmetros conforme ambiente do Sistema 

Integrado, custoxuizar assinatura de relatórios, 

modificar nome de campos. Para as chamadas 

de Manutenção Adaptativa e/ou Evolutiva, o 

atendimento deverá ser em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a abertura do chamado. O 

diagnóstico e resolução adotada para o 
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saneamento desse tipo de notificação deverão 

ser de, no máximo, 06 (seis) dias úteis, 

contados após a abertura do chamado. 

2.3.5 O chamado somente será considerado 

"resolvido" após a comunicação do fechamento 

por parte da unidade gestora dos módulos. 

2.3.6 A contagem do prazo de atendimento, 

diagnóstico e resolução de cada chamado será a 

partir da abertura do chamado na central de 

atendimento 	disponibilizada 	pela 

CONTRATADA, até o momento da 

comunicação da resolução definitiva do 

problema e aceite pela unidade gestora 

correspondente. 

2.3.7 Os chamados de severidade ALTA não 

poderão ser interrompidos até o completo 

restabelecimento do software, mesmo que se 

estendam para períodos noturnos, sábados, 

domingos e feriados. Nesse caso, não poderão 

acarretar custos adicionais ao TJMT. A 

interrupção do suporte técnico de um chamado 

desse tipo de severidade por parte da 

CONTRATADA e que não tenha sido 

previamente autorizado pelo TJMT, poderá 

ensejar em aplicação de penalidade prevista. 

2.3.8 Depois de concluído o suporte técnico, a 

CONTRATADA comunicará o fato à unidade 

gestora responsável pelo módulo e solicitará 

autorização para fechamento do chamado. Caso 

a unidade não confirme a resolução do 

problema, o chamado permanecerá aberto até 

que seja efetivamente solucionadõ pela 

- CONTRATADA. Nesse caso, a unidade 
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gestora indicará as pendências relativas ao 

chamado. 

2.3.9 O tempo será contabilizado a partir do 

registro da demanda junto a CONTRATADA. 

2.3.10 Todos os recursos necessários para 

atender ao chamado serão fornecidos pelo 

órgão contratante, tais como: backup, logs, 

relatórios, configurações e qualquer outra 

informação relevante ao entendimento e 

resolução do chamado. 

2.3.11 Caso a resolução do chamado esteja 

associada a aspectos de ambiente interno do 

órgão contratante (Proxy, firewall, web 

browser, serviços de rede, serviços de banco de 

dados, recursos de aplicação) não haverá 

contabilização de horas para cálculo de tempo 

de SLA. 

2.3.12 Os Testes de Validação serão executados 

pela área gestora do órgão contratante, 

pontualmente no item do chamado. 

2.3.13 	A conclusão de atendimento à 

solicitação será formalizada pela área usuária 

solicitante mediante assinatura de Termo de 

Homologação - TH específico, que será 

elaborado seguindo o padrão determinado e 

mantido diretamente pela área de gestão e 

fiscalização do contrato. 

2.3.14 Caso o Contratante não se manifeste no 

prazo estabelecido para a validação das 

demandas as mesmas serão consideradas 

atendidas pela contratada. 

2.3.15 O TJMT encaminhará à 
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CONTRATADA, no prazo de, no máximo, 5 

(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, 

relação nominal das pessoas autorizadas a abrir 

e fechar chamados de suporte técnico. 

2.4) 	De capacitação 2.4.1 	A contratada deverá prover treinamento 
aos usuários da solução e à equipe de informática 

(Art. 4, inciso IV) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

(Definição: 	define 	o 
de acordo com os requisitos condições abaixo 

ambiente tecnológico dos especificados: 

treinamentos, os perfis dos 2.4.2 Treinamento de usuários: 
instrutores 	e o 	conteúdo 
técnico). • A 	empresa 	contratada 	deverá 	prover 

treinamento na operação e administração 
da solução, respeitando aspectos técnico-
pedagógicos de acordo com o público-
alvo, de forma que, ao final do curso, os 
treinandos estejam aptos a utilizar todas 
as funcionalidades do sistema; 

• Os treinamentos deverão ser ministrados 
na Escola dos Servidores no Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, em 
dependências 	dotadas 	dos 	recursos 	de 
infraestrutura, hardware e software para a 
realização 	dos 	mesmos, 	incluindo 	a 
disponibilização 	de 	computadores 
individuais 	por 	treinando, 	a 	cargo 	da 
contratante; 

• Os treinamentos deverão ser focados no 
funcionamento e operacionalização dos 
módulos do sistema, com utilização de 
base de testes que permita a visualização 
e análise de todas suas funcionalidades. 

• A empresa contratada deverá fornecer as 
apostilas, 	manuais 	e 	demais 	materiais 
didáticos-pedagógicos 	necessários 	à 
realização do treinamento; 

• A empresa deverá apresentar cronbgrama 
de 	realização 	do 	treinamento, 	para 
aprovação da contratante, que deverá ser 
concomitante com o período de migração 
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definitiva dos dados para o novo sistema. 

• A empresa deverá disponibilizar, à época 
do 	treinamento, 	os 	perfis 	e 	senhas 
específicos para a unidade do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, de 
forma a possibilitar o acesso ao sistema. 

• A 	empresa 	deverá 	disponibilizar 
instrutores em número, competência e 
experiência 	profissional 	adequada 	ao 

1' 

..: 	4 

treinamento 	a ser 	realizado, 	primando 
também pela padronização metodológica, 
didática e de conteúdo programático entre 
as turmas. 

• A empresa deverá prever o custo da 
hora/aula de treinamento, nas mesmas 
condições acima dispostas, para eventuais 
novas turmas, em função de posse ou 
movimentação de servidores. 

• As turmas para treinamento na sede do 
Tribunal de Justiça deverão ser formadas 
por no máximo 20 (vinte) participantes, 

2.5) 	De experiência 
profissional da 
equipe que 
projetará, 
implantara e 
manterá a STIC. 

(Art. 4, inciso V) 

(Definição: 	definem 	a 
natureza 	da 	experiência 
profissional 	exigida e as 
respectivas 	formas 	de 
comprovação). 

- 

2.5.1 Durante todo o projeto, o profissional ficará 
alocado, atestando a capacidade da empresa no 
desenvolvimento 	das 	atividades 	pertinentes 
previstas neste Termo de Referencia, no que 
refere aos produtos/serviços de extração de dados 
bem 	como 	da 	gestão 	organizacional 	dos 
documentos. Apresentar os seguintes profissionais 
para a execução do projeto: 

2.5.1.1 Profissional Analista de Negócios - 
Identificação de oportunidades de melhoria 
dos processos de negócio, mapeamento dos 
processos, 	realizar 	diagnóstico 	dos 
processos 	mapeados, 	redesenho 	dos 
processos, 	detalhamento 	dos 	processos. 
Comprovação por meio de Graduação em 
TIC com experiência mínima três anos. 

2.5.1.2 Profissional Gerente de Projetos - 
Gerenciamento 	de 	projetos, 	metodologia 
BPM para gestão de processos, gestão de 
indicadores de d-esempenho, pospecção de 
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cenários e gestão de pessoas. Graduação 
Superior 	e 	comprovação 	por 	meio 	de 
Certificação PMP. 

2.5.2 	O profissional poderá ser do quadro da 
empresa ou contratado, sendo que a empresa 
deverá apresentar seu vínculo trabalhista por meio 
da cópia da carteira profissional de trabalho ou 
por meio de contrato. 

2.5.3 	Segundo TCU, essa comprovação de 
vinculação futura entre licitante e responsável 
técnico pode ocorrer, o TCU já exarou que a 
Administração 	Pública 	deveria 	"admitir 	a 
apresentação de cópia da carteira de trabalho 
(CTPS) 	em 	que 	conste 	o 	licitante 	como 
contratante, do contrato social do licitante em que 
conste o profissional como sócio, do contrato de 
trabalho ou , ainda, de declaração de contratação 
futura 	do 	profissional 	detentor 	do 	atestado 
apresentado, 	desde 	que 	acompanhada 	de 
declaração de anuência do profissional". (Acórdão 
n° 	498/2013 	- 	Plenário, 	TCU). 	Resumindo, 
enquanto a mão de obra pertinente à capacidade 
técnico-operacional de uma empresa tem a sua 
comprovação 	demandada 	apenas 	na 	etapa 
contratual, 	o 	vínculo 	entre 	particular 	e 
responsável técnico deverá ser comprovado na 
habilitação, 	porém, 	abrindo-se 	a 	possibilidade 
para que aquele seja concretizado na fase de 
execução do objeto. 

2.6) 	Deformação da 2.6.1 	Profissional 	Analista 	de 	Negócios 	- 
equipe que projetará, 
implantará e manterá a 

Identificação de oportunidades de melhoria dos 
processos 	de 	negócio, 	mapeamento 	dos 

STIC processos, 	realizar 	diagnóstico 	dos 	processos 
(Art. 4 inciso VI) 

mapeados, 	redesenho 	dos 	processos, 

(Definição: 	cursos detalhamento dos processos. Comprovação por 

acadêmicos, técnicos e as meio de Graduação em TIC com experiência 
respectivas 	formas 
comprovação). 

de mínima 3 anos. 

2.6.2 	Profissional 	Gerente 	de 	Projetos 	- 
Gerenciamento de projetos, metodologia BPM 
para gestão de processos, gestão de indicadores 
de desempenho, prospecção de cenários e gestão 
dê pessoas. Graduação Superior e comprovação 
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por meio de Certificação PMP. 

2.7) 	De metodologia de 2.7.1 A Contratada deverá desenvolver toda a 
trabalho solução no ambiente de desenvolvimento que 

depois de concluída será migrada para o ambiente 
(Art. 4, inciso VII) de homologação para a execução de testes de 

validação e aceitação pela equipe de planejamento 
da contratação. Após 	a aprovação 	a solução 
deverá 	ser 	transferida 	para 	o 	ambiente 	de 
produção. 
2.7.2 Projeto Executivo - O referido processo será 
entregue nos primeiros 30 (trinta) dias após a 
assinatura do Contrato, conforme Item 1 do Termo 
de Referência. 

2.8) 	De segurança sob o 2.8.1 	Deverão 	ser 	cumpridas 	todas 	as 
ponto de vista determinações 	previstas 	na 	Resolução 	n° 
técnico 011/2013/TP, 	que 	dispôs sobre a Política de 

(Art. 4, inciso VIII) 
Segurança da Informação - PI - do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

wa  	 CÁ 00 W- 
(À 	4ilidjtT 

néspoqsáw 1. 	tê 	Téc 	t9 	u 	a 'te 

e i) Nem U s 1tao  pesen 	ijidntb' d Softwar 	elo Ofi & 

Descrição: 

O desenvolvimento do software pelo orgão exige mão de obra especializada e vários 
desenvolvedores. Para tal seria necessário em média 03(três) a 04 (quatro) anos para 
conseguirmos alcançar o nível de maturidade que os softwares existentes atua1meuitehp. 
mercado possuem de qualificação e linguagem técnica. Alem do desevolvimento, existe 
a implantação e manutenção, que demandaria mais mão de obra Atualmente 	S 
possuímos mão de obbra especializada, nem estrutura física e tecnológica pára eü 
solução. A nível de valores, ficaria em média 03 (três) vezes superior a sua aquisicão. 

k  

3 2)Nonc'dStdu4 

N. 	 .4 	41 41 	 F 
Ai ué1Soskre 4 	r 	' 	4- 

-,0 	Ç!tt1 3!$ Pry 	*?.!t4*k 	fl 

Descrição: -Patrimônio 
Aquisição de solução corporativa informatizada de sistema integrado de Gestão de 

Mobiliário, Patrimônio Imobiliário, Almoxarifado, com fornecimento de 
códigos fonte ao TJMT, bem como a contratação de prestação de serviços de 
implantação, manutenção e suporte técnico. 

Fornecedores: 
IBM, Link Data, Softplan, Totvs, Sankhya, Nossa Consultoria, Logus Sistemas, SAP 
Brasil etc. 
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Maicar ostequisitos que as soluções 7âentificadas aendem (Ak i'4, niso II,t.a, b c, 	e,!, g 

Requisitos 
(Tabela 3) 

11) -  
Sim Não 

Não se 
 Aplica 

4.1) Há disponibilidade de Solução de Tecnologia da 
Informação e Comunicação similar em outro órgão ou 
entidade da Administração Pública? 

(Art. 14, inciso II, a) 

3.1 

3.2 x 

4.2) As soluções existem no Portal de Software 
Público Brasileiro? 
(httpu/w*wsoftwarepublicogovbr) 

(Art. 14, inciso II, b) 

3.1 x 

3.2 x 

4.3) A capacidade e as alternativas do mercado de 
TIC, inclusive a existência de software livre ou 
software público. 

(Art. 14, inciso II, c) 

3.1 

3.2 x 

4.4) As soluções atendem as políticas, premissas e 
especificações técnicas definidas no Modelo Nacional 
de Ipteroperabilidade (MM) do Poder Judiciário? 

(Artigo 14, inciso II;d) 

3.1 

3.2 x 

4.5) As soluções são aderentes as regulamentações da 
Infrkstrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), quando houver necessidade de utilização de 
certificação digital, observada a legislação sobre o 
assunto? 

(Artigo 14, inciso II, e) 

3.1 

3.2 x 

4.6) As,  soluções atendem as orientações, premissas e 
espécificações 	técnicas 	e 	funcionais 	definidas 	no 
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 
de Gestão de Processos e Documentos do Poder 
Judiciário (Moreq-Jus)? 

(Artigo 14, inciso II, 

3.1 - x 

3.2 x 

4.7) O orçamento estimado expressa a composição de 
todos os custos unitários resultantes dos itens a serem 
contratados, 	elaborado 	com 	base 	em 	pesquisa 
fundamentada de preços, como os praticados no 
mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação 
em contratações similares realizadas por órgãos ou 
ntidades 	da Administração 	Pública, 	entre outros 

pertinentes? 

3.1 

3.2 x 

. 
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(Artigo 14, inciso II, g) 

- No caso de resposta positiva nas questões 4.1 ou 4.2-ou 4.3 identificar o órgão ou entidade pública e/ou o 
software existente. 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES 

Pregão Presencial n. 24/2009 - Conselho Nacional de Justiça - Objeto: Aquisição de solução 
corporativa informatizada, com plataforma aberta não proprietária, incluindo a prestação de serviços de 
implantação, manutenção e suporte técnico de sistema integrado de gestão de patrimônio e almoxarifado. 

Pregão Elettônico n. 07/2013 - Governo da Paraíba: Objeto: Contratação através de registro de preço - 
tipo menor preço global - de pessoa jurídica, para fornecimento de Solução Integrada de Gestão, que vis 
integrar e automatizar os processos para atender aos diversos órgãos e secretarias, da administração dii.ta 
indireta, autárquica e fundacional que fazem parte da estrutura administrativa do Governo do Es ta 
Paraíba, conforme especificações e condições constantes neste termo e seus anexos. 

Pregão Elètrônico n. 2012012 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Objï 
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Solução Integrada de Gestão (SIGINPI), que visa 
integrar e automatizar os processos da Diretoria de Administração do INPI. 

	/ 

%Ç CFw 
• 

i 	 JT 
ITENS MODELO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL 

ID 3.1 

ID 3.2 

1D3.3 

ID 3.4 

6.1) Descrever a Solução: 
(Art. 14, inciso IV, a) 

6.2) Descrever os bens e serviços que 
compõe a solução: 

Anexo A— Sistema do Departamento de Material e 
Patrimônio 

6.2.1) Software capaz de gerenciar a gestão patrimonial do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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(Art. 14, inciso IV, a) 
6.2.2) Plataforma compatível com os Sistemas Aplic e Fiplan 

6.2.3) Migração e transferência de dados 

6.2.4) Compatibilidade com a impressora térmica de etiqueta 
com código de barras, coleta no ambiente e hardware para a 
leitura. 

6.4) Identificar os benefícios a serem 
alcançados em termos de eficácia, 
eficiência, economicidade e 
padronização: 
(Art. 14, inciso IV, c) 

	

6.4.1 	Controle eficaz e eficiente de todo acervo de bens 
incorporados ao patrimônio do poder judiciário do estado de 
mato grosso; 

	

6.4.2 	Relatórios 	fidedignos, 	demonstração 	de 	valores 	e 
quantidade do acervo. 

	

6.4.3 	Depreciação 	automática 	do 	acervo, 	auxiliando 	no 
planejamento de cada aquisição. 

6.5) Justificar a demanda prevista e a 
quantidade de bens e/ou serviços a 
serem contratados: 

(Art. 14, inciso IV, d) 

- 

6.5.1 Toda demanda prevista deverá ser contratada conforme 

demonstrada na contextualização deste termo de referência, 

visando garantir melhoria dos recursos e a disponibilização das 

informações 	a 	serem 	realizadas 	e 	prestadas 	no 	sistema 

integrado a ser adquirido pelo PJMT. 

6.5.2 Implantação de um software com capacidade de executar 
o controle de todo acervo incorpado do poder judiciário. 

TABELA 7 —A\tLIAI( NEESSlD..\DE DE ADEQUAÇÂO DO AMBIENTE 

- 	 Responsáveis: Integrante Técnico e lntcran.te Demandante 	 . 

7.1) Infraestrutura Tecnológica: 
(Art. 14, inciso V, a) 

Será necessária a disponibilização de infraestrutura tecnológica 
de servidores de dados e de aplicação, 

7.2) Infraestrutura Elétrica: 
(Art. 14, inciso '4 b) 

Não há necessidade de demanda de infraestrutura elétrica para 
este projeto. 

7.3) Logística de implantação: 
(Art. 14, inciso V, c) 

Conforme cronograma de implantação do Termo de Referência. 

7.4) Espaço Físico: 
(Art. 14, inciso '4 d) 

Já existente. 

7.5) Mobiliáriõ: 
(Art. 14, fnciso V, e) 

Já existente 

76) Impacto Ambiental: 
(Art. 14, inciso '4 f) 

Observar as normas existentes de sustentabilidade ambiental, e 
intervenção para prevenir 	e minimizar possíveis 	impactos 
ambientais. 
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Etapa II Etapa!! - Sustentação do Contrato (Art. 15): 

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 09 - Definir Recursos Materiais e Humanos; 
• Tabela 10 - Definir Transição Contratual e Encerramento do Contrato; 
• Tabela 11 - Definir Estratégia de Independência; 

• Tabela 12 - Aprovar Sustentação do Contrato. 

> Responsabilidade do Integrante Técnico e Demandante: 

Participam dessa etapa os integrantes: Demandante, Técnico e  Equipe de Planejâmento da Contratação 
definida no DOI) (Documento de Oficialização da Demanda). 

> Fluxo de trabalho mapeado: 

Rj!fl*9 $ppJfl  ga j 	 4  

8.1) Descrever os recursos materiais e 
humaiios necessários à continuidade 
do objeto contratado: 

(Art. 15, inciso 1) 

8.1.1) Os recursos humanos são os técnicos e demandantes da 
Coordenadoria Administrativa e Departamento de Material e 
Patrimônio. 

8.2) 	Descrever 	a 	continuidade 	do 
fornecimento da solução de TIC em 
eventual interrupção contratual: 

(Art. 15, inciso II) 

8.2.1) Em caso de eventual interrupção ou atraso na entrega não 
altera as rotinas de trabalho já desenvolvidas pois estas estarão 
sendo executadas na sua normalidade. 

28 



TJJMT ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

('ONTflVl'IJAL E EN(tRRÃMENT() DO CONLRAFOÇ4ct.. 

Técnico c rntegrrtntc Demandtnte 

TABELA 9 --DEFINIR TRANSJ T o 

- 	 Rcs ponsáv eis: Integrante 

9.1) 	Descrever 	as 	atividades 	para 9.1.1 	Através 	dos 	treinamentos 	que 	serão 	realizados 	ao 
entrega de versões finais dos produtos CONTRATANTE e documentos a serem entregues, conforme 
alvos da contratação: descrito no item 9.2 

(Art. 15, inciso III, a) 

9.2) 	Descrever 	as 	atividades 	para 9.2.1 A CONTRATADA deverá promover o repasse de todo o 

transferência final de conhecimentos conhecimento técnico adquirido ou produzido na execução dos 
sobre a execução e a manutenção da 
solução de TIC: 

serviços para os técnicos designados pelo CONTRATANTE; 

9.2.2 A transferência de conhecimento, no uso das soluções 

(Art. 15, inciso iii, b) desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser viabilizada, 
sem ônus adicional para o CONTRATANTE, fbrnecido pela 
CONTRATADA durante 	a fase 	de 	homologação 	e/oq 
implantação, 	em 	eventos 	específicos 	de 	transferência 	dç1 

conhecimento 	técnico, 	preferencialmente 	em 	ambi8ÂW 
disponibilizado 	pelo 	CONTRATANTE, 	e 	baseado! / 
documentos técnicos e/ou manuais específicos da soluço 
desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão 
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; 

9.2.3 A CONTRATADA deverá descrever a metodologia, que 
será utilizada para transferir conhecimento aos ,técnicos do 
CONTRATANTE, •os quais poderão ser multiplicadores do 
conhecimento transferido a outros técnicos e/ou a usuários 
finais; 

9.2.4 A transferência de conhecimento, direcionada para os 
técnicos indicados pelo CONTRATANTE deverá ser focado 

- na solução adotada para uma demanda específica ou de uma 
forma geral, de forma que haja transferência do conhecimento 
da tecnologia utilizada em todo o processo de desenvolvimento 
do 	sistema. 	Ao 	final 	da 	transferência 	técnicos 	çlq 

- CONTRATANTE deverão estar capacitados para reaiizarem,±4- 
instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidade 
sistema caso necessários; 

9.2.5 Este 	plano 	deverá 	conter 	a 	revisão 	de 	toda 	a. 
documentação gerada de todos os serviços prestados, acrescido 
de outros documentos que, não sendo artefatos previstos, sejam 
adequados ao correto entendimento do serviço executado. 

9.2.6 Este 	processo 	de 	transferência 	deverá 	envolver 
especificações 	técnicas 	e 	detalhadas, 	contendo: 
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- 

funcionalidades, requisitos, classes, configurações, ambientes 
de software, dependências entre sistemas e outras utilizadas no 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas utilizados no 
CONTRATANTE. 

9.3) 	Descrever 	as 	atividades 
devolução de recursos materiais: 

(.Art. 15, inciso III, c) 

para 9.3.1 Não se aplica. 

9.4) 	Descrever 	as 	atividades 
revogação de perfis de acesso: 

(Art. 15, inciso III, d) 

para 9.4.1 Será necessária a criação de perfis de acesso a rede local de 
modo dar andamento ao processo da implantação da solução. 

9.5) Descrever as atividades para 
eliminação de caixaspostais: 

Arï.:15, inciso III, e) 

9.5.1 Esta contratação não contempla caixas postais. 
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10.1.1 	A CONTRATADA deverá pomovr$; 
repasse de todo o conhecimento técnico adquirido 
produzido na execução dos serviços para os écii& 
designados pelo CONTRATANTE; 

  

10.1.2 	A transferência de conhecimento, no uso das 
soluções desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser 
viabilizada, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, 
fornecido pela CONTRATADA durante a fase de 
homologação e/ou implantação, em eventos específicbs de 
transferência de conhecimento técnico, preferencialmente 
em ambiente disponibilizado pelo CONTRATANTE, e 
baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos 
da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos 
eventos deverão ser previamente aprovados pelo 
CONTRATANTE; 

 

10.1) Descrever a forma de transferência 
de conhecimento tecnológico nos casos de 

• contratação de desenvolvimento de 
softwares sob encomenda no mercado: 

10.1.3 	A CONTRATADA deverá descrever a, 
metodologia, que será utilizada para transferir,  
conhecimento aos técnicos do CONTRATANTE, os qua 
poderão ser multiplicadores do conhecimento transfetidd ,a 
outros técnicos e/ou a usuários finais; 	 : •f,r 

10.1.4 	A 	transferência 	de 	conhecimento, 
direcionada para os técnicos indicados pelo 
CONTRATANTE deverá ser focado na solução adotada 
para uma demanda específica ou de uma forma geral, de 
forma que haja transferência do conhecimento da 
tecnologia utilizada em todo o processo de 
desenvolvimento do sistema. Ao final da transferência, 
técnicos do CONTRATANTE deverão estar capacitados 
para realizarem a instalação, a manutenção e a evolução 
das funcionalidades do sistema caso necessários; 

 

 

(Art. 15, inciso IV, a) 

 

  

	

10.1.5 	Este plano deverá conter a revisão de toda a 
documentação gerada de todos os serviços prestados, 
acrescido de outros documentos que, não sendo artefatos 
previstos, sejam adequados ao correto entendimento Øo 
serviço executado. 

	

10.1.6 	Este processo de transferência de&b 
envolver especificações técnicas e detalhadas, c6nted&) 
funcionalidades, requisitos, classes, configuraçóe 
ambientes de software, dependências entre sistemas e 
outras utilizadas no desenvolvimento e manutenção dos 
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sistemas utilizados no CONTRATANTE. 

10.2.1 	A empresa CONTRATADA deverá entregar 
a solução com todas as licenças de uso perpétuo; 

10.2.2 	A CONTRATADA deverá atender, sem 
ressalvas, a Resolução 211/2015 do Conselho Nacional 
de Justiça, Capítulo IV, Seção 1, Artigo 19: 

10.2) Descrever os direitos de propriedade 
intelectual e autorais da solução de TIC, 
inclusive 	sobre 	os 	diversos 	produtos 

"Na contratação de desenvolvimento de sistemas de 
informação 	considerados 	estratégicos, 	em 	que 	a 

gerados ao longo do contrato, tais como propriedade intelectual não é da pessoa de direito público 
documentação, os modelos de dados e as contratante, o órgão deverá fazer constar no instrumento 
bases de dados, justificando os casos em contratual 	cláusula 	que 	determine 	o 	depósito 	dai 
que tais direitos são exclusivos da empresa documentação 	e 	afins 	pertinentes 	à 	tecnologia 	de 
contratada; - concepção, manutenção e atualização, bem como, quando 

cabível, do código-fonte junto à autoridade brasileira que 
Art. 15, inciso IV b) controla a propriedade intelectual 	de softwares, para 

garantia da continuidade dos serviços em casS de rescisão 
contratual, descontinuidade do produto comercializado 
ou encerramento das atividades da contratada". 

e 
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Etapa III - Estratégia para a Contratação (Art. 16): 

	

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

	

'. 	Tabela 13 - Indicar Natureza do Objeto; 

• Tabela 14 - Justificar Parcelamento do Objeto; 

• Tabela 15 - Definir Adjudicação do Objeto; 

• Tabela 16 - Justificar Modalidade e Tipo de Licitação; 

•. 	Tabela 17 - Indicar Classificação Orçamentária; 

• Tabela 18 - Definir Vigência e Indicar Prazo de Garantia; 

• Tabela 19 - Definir Equipe de Apoio à Contratação; 

• Tabela 20 - Definir Equipe de Gestão da Contratação 

Tabela 21 - Aprovar Estratégia para a Contratação. 

> Responsabilidade do Integrante Técnico e Administrativo: 

Participam dessa etapa todos os integrantes: Demandante, Técnico e Administrativo. 

> Fluxo de trabalho mapeado: 



1À s  
tI

k l'M*jtffsjieis 	ptpT4cw 	4.tbA$t4\ 't 	y 
12.1.1 Não ocorrerá parcelamento do objeto. A equipe técnical 
entende que, no aspecto técnico, há uma interdependência entre 
eventos contidos nos itens a serem licitados, que inviabiliza 
qualquer 	tentativa 	de 	parcelamento. 	Com 	efeito, 	com 	o 
parcelamento, há a possibilidade de que várias empresas venham a 
serem contratadas para executar os itens da pretendida solução. 
Desta forma, em uma eventual multiplicidade de empresas está a 
de responsabilidades decorrentes dos contratos firmados, sendo 
assim, diánte de incertezas ou problemas, poderá haver dúvidas 
sobre a quem compete à resolução. Além do mais, qualquer 
assincronismo na execução contratual implicará em atrasos na 
implementação da solução. 

Por outro lado, a centralização da responsabilização em uma única 
empresa contratada, se mostra mais adequada não apenas sob o 
prisma do acompanhamento de problemas 	e soluções, mas 

12.1) Justificar o parcelamento do 
sobremaneira para facilitar a verificação das causas e atribuição de 

 . 	. 	 - 

	

-o 	da  objeto 	com 	a 	demonstração 
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução 

. 	- viabilidade ou não da divisão: contratual do objeto licitado. 

• (Art. 16, inciso II) Por outras palavras, em vistas das razões técnicas apresentadas, a 

» 	i• equipe de planejamento entende que a contratação de uma única 
empresa para a execução dos itens a serem licitâdos se mostra 
mais satisfatória. Consequentemente, os itens a ser licitados serão 
adjudicados a um único licitante. 

Não haverá parcelamento do objeto, uma vez que não há 
viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a 
Administração Pública, neste sentido a decisão 348/1999, plenário 
doTCU: 

"Na forma do art. 23, § 10 da Lei 8666/63, deve a Administração 
buscar o parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar 
os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do 
certame. Todavia, essa orientação exige que o parcelamento 
somente seja efetuado quando,náo resultar em perda de economia 

- de escala. Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, 
que a licitação é procedimento administrativo que visa, entre 
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11.1) Descrever a natureza do objeto 
com a indicação dos elementos que 
caracterizam 	o 	bem 	e/ou 	serviço 
contratado: 

(Art. 16, inciso 1) 

11.1.1 Aquisição de solução corporativa informatizada de sistema 
integrado 	de 	Gestão 	de 	Patrimônio 	Mobiliário, 	Patrimônio 
Imobiliário, Almoxarifado com fornecimento de códigos fonte ao 
TJMT, bem como a contratação de prestação de serviços de 
implantação, manutenção e suporte técnico. 

34 



Ti/MT 

outros aspectos, a que a Adninistração contrate de forma mais 
vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, 
que o parcelamento venha ocasionar economia de escala e, por via 
de consequência, maiores custos para a Administração Pública." 

O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer n° 
2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF, ensina 
que: 

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenad.ó 
requisito que a própria lei definiu só se pode talar ,em 
parcelamento quando há viabilidade técnica para sua adoção. Nãq 
se imagina, quando o objeto é fisicamente único, como um; 
automóvel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o 
objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto 
licitados pela Administração Pública evidencia que embora sejam 
divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da 
licitação ou do item da mesma. Não é pois a simples 
divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo 
decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela 
disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a 
avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto 
econômico. E a visão jurídica que se harmoniza com a lógica. Se 
um objeto, divisível, sob o aspecto econômico for mais vantajoso, 
mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em 
separado, de nada valerá a avaliação econômica. Imagine-se ainda 
esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças 
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, séria: 
recomendável o não parcelamento, pois sob o aspecto técnipo. à, 
visão do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajsÇè 
das partes compondo todo único, orgânico e harmônico Pot 
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliat p' á 
objeto é divisível. Em caso afirmativo, o próximo pssós&iá 
avaliar a conveniência técnica de que seja licitado inteiro õu 
dividido". (grifos) 

Segundo Justen Filho: 

"a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem 
técnica e econômica. Não se admite o fracionamento quando 
tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, recomendável. O 
fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 
objeto a ser executado. ( ... ) a unidade do objeto a ser executado 
não pode ser destruídá através do fracionamento" (grifos) 
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13.1) Definir se a adjudicação do 13.1.1 	Por 	se 	tratar 	de 	aquisição 	de 	solução 	corporativa 
objeto pode ser feita a uma ou várias informatizada de sistema integrado de Gestão de Patrimônio 
empresas, se por itens ou por grupo Mobiliário, Patrimônio Imobiliário, Almoxarifado, a adjudicação 
de itens: do objeto licitado deverá ser feita a uma única empresa declarada 

vencedora do certame. 

(Art. 16, inciso III) 

*&nÏso4 

14.1.1 Verifica-se que o produto pretendido é oferecido por 
diversos fornecedores no mercado de TIC, e apresenta 
características padronizadas e usuais Assim, pode-se concluir que 
o serviço é comum e, portanto, sugere-se, como melhor opção, a 
utilização da modalidade "Pregão" sendo, preferencialmente, em 
sua forma eletrônica e do tipo "Menor Preço". 

14.1) Justificar a modalidade e tipo 
de licitação escolhida; 

(Art. 16, inciso IV) 

- 	ik' iV' 	 C 	) 
15.1) 	Indicar 	a 	classificação 
orçamentária e a fonte de recurso do 
orçamento: 
(Ari. 16, inciso V) 

15.1.1Classificaçáo: 3.3.90.39 (software customizado) 
Fonte: 240 (FUNAJTJRIS) 

'rABF.LA 

Responsáveis: 

16— 1)E.. 	' VIGÜNCIA 	1 	 . 
integrante Técnico c Adminisxativç 

16.1) Indicar prazo de garantia dos 
bens e/ou da prestação dos serviços 
contratado: 
(Art. 16, inciso VI) 

16.1.1 	A duração do contrato será de 20- (vintc) meses. 
16.1.2 Por acordo entre as partes, o contrato poderá ter sua 
duração prorrogada com iAstas 	à obtenção 	de preços e 
condições mais vantajosas, limitada a 60 (sessenta) meses, 
conforme disposto no art. 57, TI, da Lei n. 8.666/93, caso sejam 
preenchidos 	os 	requisitos 	abaixo 	enumerados 	de 	forma 

simultânea, 	e 	autorizado 	formalmente 	pela 	autoridade 
competente: 
a) os serviços foram prestados regularmente; 

b) a Administração ainda tenha interesse na realização do 
serviço; 

c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso 
para a Administração; 
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d) a contratada concorde com a prorrogação. 

e) a contratada não incida em quaisquer das hipóteses de 
vedação previstas em lei ou nas Resoluções n. 7/2005 e 
156/2012 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e alterações 
posteriores. 

À 	1P 

4 	 piq4vàs, 	 te4 	1: 

17.1) Integrantes da Equipe de 
Planejamento da Contratação: 

Nome Integrante Demandante: Marcilene Meio Reis Junqueira 
(Módulo DMP) (Matrícula 5713) Nome Integrante Demandante 
Susbtituto: Marluce Peixoto de Assis (Matrícula 11227), Reinaldo 
Martins Teixeira (matrícula 28847) e Joilson Gonçalo de Amorim 
(matrícula 6200). 

Nome Integrante Técnico: Gustavo Piccin (Matrícula 14411) 
Nome Integrante Técnico Substituto: Rafael Brecailo Kloeckner 
(Matrícula 13014) 

Nome Integrante Administrativo Luciano Pereira Belic (Matricula 
7076) 
Nome Integrante Administrativo Substituto: Marco Antônio Mblin 
Parada (Matrícula 5548). 

1.2) Equipe do D.Ae 
Pregoeiros: 

Nome: 

Nome: 

Nome: 

Çí~ TABELA LS - INDIcAR A EQUIPE D C ESTÃO DA CONTRATAÇÃO 
inciso 	111) g 	aí 

Equipe di. Planejamento da Contração Responsável: 

Função . 	 Nome do Servidor Matrícula 

Gestor do Contrato: Divisão de Contratos 

Fiscal Demandante: Marcilene Melo Reis Júnqueira (Módulo DMP) 5713 

Fiscal Demandante Substituto: Marluce Peixoto de Assis 11227 

Fiscal Demandante Substituto Reinaldo Martins Teixeira 28847 

Fiscal Demandante Substituto: Joilson Gonçalo Amorim 6200: 

Fiscal Técnico: Gustavo Piccin 14411 

Fiscal Técnico Substituto: Rafael Brecailo Kloeckner 13014 

Fiscal Administrativo: Luciano Pereira Belic 7076 

Fiscal Administrativo Substituto: Marco Antônio Molina Parada 5548 
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Eéapa 1V—Análise de Riscos (Art. 17): 

> 	Esta etapa está estruturada da seguinte forma: 

• Tabela 22 - Identificar Riscos para a Contratação; 

Tabela 23 - Identifióar Riscos da Não Contratação; 

• Tabela 24 - Mensurar as Probabilidades de Ocorrência dos Riscos e Danos Potenciais; 

• Tabela 25 - Definir as Ações para Reduzir ou Eliminar os Riscos e Responsáveis pelas Ações; 

• Tabela 26 - Definir Ações de Contingência e Prevenção dos Riscos e Responsáveis pelas Ações; 

• Tabela 27—Aprovar Análise de Riscos. 

> Responsabilidade da Equipe de Planejamento da Contração. 

> Fluxo de trabalho mapeado: 

> Metodologia da Análise de Riscos: 

Para aplicar o Art. 17, incisos II, foram adotadas as planilhas abaixo baseadas na metodologia de 

Análise Preliminar de Risco —APR. 

NIVEL PROBABILIDADE 
5 Fremente 
4 Provável 
3 Ocasional 
2 Pouco Provável 
1 Remota 
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NfVEL 

5 

DANO / IMPACTO 

INVIABILIZADOR 

DEFINIÇÃO 

Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha total de,  um 
processo.  - 
Incapacidade de atingir um minimo aceitável dos 
rei uerimentos. 

4. CRÍTICO 
Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em. 
um  processo. 
Rei uerimentos secundários .odem não ser atin:idos. 

3 GRAVE 
Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em 
um processo, mas funções importantes ainda assim são 
executadas. 

2 MODERADO 
Um evento que, se ocorrer, causa apenas um pequeno 
aumento de custo ou atraso operacional. 
Os re'uerimentos 'odem ser cum.ridos. 

1 LEVE Iiiiuwininisz. 1. 	• 	• 	. , 	.0 

fl'ik

Ç 	
• 	,-,. 	 r .. 	•#e 

gFABF4A 	7 	4 ç 	qpn 	i1f!qtif 	aqJaniUoi 	na 	r" 
19.1) Descrever os principais 
riscos que possam vir a 
comprometer o sucesso da 
contratação 

(Art. 17, inciso 1) 

ID - 19.1.1) Requisitos mal especificados. 

ID - 19.1.2) Não efetuar a licitação neste ano. 	 . 	. 

ID - 19 1 3) Pregão restar frustrado - preço ou especificação 

ID - 19.1.4) Falta de dotação orçamentária. 

ID - 19.1.5) Demora na prestação dos serviços após a contratação 

ID - 19.1.6) Suspensão dos serviços pela contratada ou, por 
descumprimento das obrigações e/ou rescisão do contrato. 

TABELA 20— 	'SUR 	S PROBABILIDADES E.1)ANOS 1)OS RiSCOS 
(Aft 17, inciso lij 	 . 

Responsável: Equipe dc Plancjanicnlo da Conirïição W21 M, 

Descrever Riscos Identificados 
(Tabela 19) 

Probabilhladc 
(Nível) 

Daitos / Impacto 
(Nível) 

ID - 20.1.1) Requisitos mal especificados. .3 3 9 

JD - 20 1 2) Não efetuar a licitação neste ano 4 4 

ID - 20 1 3) Pregão restar frustrado -preço ou 
especificação 

1 4 4 

ID - 20.1.4) Falta de dotação orçamentária. 2 5 10 

ID - 20.1.5) Demora na prestação dos serviços após a 2 4 8 
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ID - 20.1.6) Suspensão dos serviços pela contratada 
ou, por descumprimento das obrigações e/ou rescisão 
do contrato. 

2 4 8 

LA :LA 21 - D 1 	'iR 	ÇÕES p. • 	. EDUZ!R OU ELJMJ NAU RISCOS - 	
Art. 	7 inciso 	II 

aesponsásel: Equipe de Planej. • ento da Contraçãoú  

... 

-44; 
ID Risco 

19 ) 

- 
Descrever Açao 

Nome dó
Tabela 

Tipo de 

	
ao Aç 

(Rediz ou Elimina) Responsáyel  

IP - 21.1.1) Comunicar a área técnica/demandante Reduzir Área Rquisitante 

ID - 21.1.2) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21.1.3) Comunicar a área técnica/demandante Eliminar Área técnica 

ID - 21.1.4) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21.1.5) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

ID - 21.1.6) Comunicar a área demandante Eliminar Área Requisitante 

- 

OU 	VENÇÃ Mw  

nto d 	contração 

O RISCOS TABEL-2 —D • 	; AÇÕES ? 	GÊ€L& 
is. IV,V) 

Responsável: Eqrii de Planej 

Ii) Risco 
(Tabela 

19) 
DescreverAção 	- 

. 

Tipo de Ação 
(Contingência 
õu Prevenção) 

Nome do Responsávél 

ID - 
211. 1) 

Acompanhamento técnico no levantamento de 
requisitos. 

Prevenção 
Área - requisitante/Técnica. 

• ID - 
• 22.1.1) 

Solicitar orçamentos para no mínimo 10 
empresas 

Prevenção 
Equipe de Planejamento - de contratação 

ID - 22.1.2 Atrasos administrativos para aquisição Prevenção Área administrativa 

221 3) 
Elaborar especificação assertiva Prevenção Áreatécnica 

221 3) 
Aplicação de sanções. Contingência. Área requisitante 

ID - 
22.1.3) 

Aplicar sanções e iniciar processo de - 
contrataçao. 

Contingência. - Área requisitante 
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cilene Meio Reis 
Junquefra 

Integrante Demandante 

Luciano Pereira Beije 

Integrante 
Administrativo 

Integrante Técnico 
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Cuiabá, 12 de setembro de 2016. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA 
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