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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da in r 

ÇV-4, 
PJERJ:  

.11.:',DES.q:IIÇAir/DASOLUÇ,WpaaEgNQIQW,J).),;:INFORMAÇA(P: 	 rJ.p3 	1V2  r 	jrJ 1:1 
A contratação terá como objeto a prestação de serviços especializados na área de Tecnologia da 
Informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, consistentes no desenvolvimento de projetos e sustentação 
de sistemas. 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Desenvolvimento e implantação de novos 
sistemas, inclusive o redesenvolvimento em outra 
plataforma, abrangendo às funções de migração 
de dados de sistemas legados. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; 
unidades gestoras de soluções de TI; Todos os 
usuários internos e externos que se utilizam de 
serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

2 :- Manutenção evolutiva, que é toda alteração, 
inclusão ou exclusão de requisitos funcionais para 
adequação do sistema às novas necessidades, 
tais como mudanças nos processos de trabalho, 
alterações decorrentes de imposições legais e 
modificações 	nas 	especificações 	e 	requisitos 
provenientes do CONTRATANTE ou de terceiros. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; 
unidades gestoras de soluções de TI; Todos os 
usuários internos e externos que se utilizam de 
serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

3 — Desenvolvimento de projetos de migração de 
dados, que corresponde às funcionalidades para 
importação de dados de sistemas pré-existentes 
eventualmente necessárias para adequá-los ao 
novo software instalado. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; 
unidades gestoras de soluções de TI; Todos os 
usuários internos e externos que se utilizam de 
serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

5 — Desenvolvimento de projetos de manutenção 
adaptativa que corresponde a toda alteração em 
requisitos 	não funcionais, 	como por exemplo, 
atualização da plataforma de desenvolvimento, 
melhoria da qualidade, melhoria de desempenho 
ou mudanças na operação do sistema, podendo 
ser realizada com ou sem redocumentação dos 
requisitos. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; 
unidades gestoras de soluções de TI; Todos os 
usuários internos e externos que se utilizam de 
serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

6 — Serviço de docume:3tação que consiste na 
elaboração dos artefatos criados em cada fase do 
desenvolvimento de sistemas, classificados como 
permanentes 	na 	Metodologia 	de 
Desenvolvimento 	de 	Sistemas 	da 	DGTEC, 
referentes a sistemas legados do PJERJ. 

Area de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; 
unidades gestoras de soluções de TI; Todos os 
usuários internos e externos que se utilizam de 
serviços administrativos e judiciais do PJERJ .. 
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Funcionalidade 	• Ator Envolvido 

1 — Efetuar todo o serviço de 
manutenção 	corretiva 	•que 
corresponde a alteração no 
software 	para 	solução 	de 
defeitos, 	inclusive 
decorrentes 	de 	não 
conformidades 	COM 	a 
especificação 	técnica 	da 
função ou com os padrões de 
desenvolvimento 	do 	PJERJ, 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços adMinistrativos e judiciais do PJERJ 





EVA FUERJ ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
- C06013 

ATEN AO: A cópia impressa a 
identificados após o período. 
de 	garantia, 	bem 	como 
acertos nos dados solicitados 
decorrentes de defeitos. 
2 — Realizar as 	tarefas 	de 
suporte que corresponde aos 
serviços 	de: 	verificação 	de 
erros, 	esclarecimento 	de 
dúvidas 	sobre 	regras, 
requisitos 	e 	funcionamento 
dos 	sistemas, 	participação 
em 	reuniões, 	realizar 
pesquisas 	tecnológicas 	e 
testar novas integrações em 
serviços em produção. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

3 	— 	Efetuar 	o 	serviço 	de 
Apurações 	Especiais 	que 
_ 	onde aos serviços de 
ii 	ao de dados na base, 
extração de dados da base, 
podendo 	ser 	demandado 
relatórios 	com 	o 	resultado 
das extrações. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

4 	- 	Desenvolvimento 	e 
implantação 	de 	novas 
funcionalidades 	de 	até 	20 
pontos de função, inclusive o 
redesenvolvimento em outra 
plataforma, 	abrangendo 	as 
funções 	de 	migração 	de 
dados de sistemas legados. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os Usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

5 	- 	Desenvolvimento 	de 
demandas 	de 	manutenção 
evolutiva, de até 20 pontos 
de função, que correspondem 
a toda alteração, inclusão ou 
exclit 	de 	requisitos 
U n 	is para adequação do 
sistema 	às 	novas 
necessidades, 	tais 	como, 
mudanças nos processos de 
trabalho, 	alterações 
decorrentes 	de 	imposições 
legais 	e 	modificações 	nas 
especificações 	e 	requisitos 
provenientes do PJERJ ou de 
terceiros. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

6 	- 	Desenvolvimento 	de 
demandas de migração de 
dados, de até 20 pontos de 
função, que correspondem às 
funcionalidades 	para 
importação 	de 	dados 	de 
sistemas 	pré-existentes 
eventualmente 	necessárias 
para 	adequá-los 	ao 	novo 
software instalado. 

Area de TI do PJERJ; Comite Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

FFN-DGTEC-041-04 
	

Revisão: 01 
	

Data: 30/03/2015 
	

Pág:2716 





nn 
ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

PJERJ 
,, i)1114 C2,,, 	r -a 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
7 	- 	Desenvolvimento 	de 
demandas 	de 	manutenção 
adaptativa, de até 20 pontos 
de função, que correspondem 
a 	toda 	alteração 	•em 
requisitos 	não 	funcionais, 
como 	por 	exemplo;  
atualização da plataforma de 
desenvolvimento, 	melhoria 
da 	qualidade, 	melhoria 	de 
desempenho ou mudanças na 
operação 	do 	• sistema, 
podendo ser realizada com ou 
sem 	redocumentação 	dos 
requisitos. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades geStora 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços ádministrativos e judiciais do PJERJ 

. 	.., 

8- Serviço de documentação, 
que consiste na 	elaboração 
dos artefatos criados em cada 
fase do desenvolvimento de 
sistemas, classificados como 
permanentes na Metodologia 
de 	Desenvolvimento 	de 
Sistemas 	da 	DGTEC, 
referentes a sistemas legados 
do PJERJ. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de .TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 
1 - A execução dos serviços 
será realizada de acordo com 
as 	seguintes 	disciplinas 	de 
desenvolvimento: Engenharia 
de 	-Requisitos; 	Design 	e 
Arquitetura; 	Implementação; 

i Testes; 	Homologação; 
' Implantação 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de Ti do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários 'internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade ' 	Ator Envolvido 

1 	- 	A 	contratada 	deverá 
atender a demanda atual e a 
demanda reprimida existente 
no 	PJERJ, 	nos 	serviços 
pertinentes ao contrato. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
dé soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade 	F.  Ator Envolvido 

1 	- 	A 	contratada 	deverá 
utilizar 	a 	Metodologia 	de 
Desenvolvimento 	de 
Sistemas 	da 	DGTEC 	na 
prestação de serviços. 

Área de TI do PJERJ; Ccímitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
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ATENÇÃO: A cópia impressa a Dartir 

Funcionalidade Ator Envolvidó 

_dos 

1 	- 	A 	contratada 	deverá 
utilizar a métrica de pontos 
de função para mensuração 

serviços. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do PJERJ; unidades gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1-Atendimento a níveis mínimos de serviços a serem 
exigidos da contratada, para assegurar a qualidade 
dos serviços prestados. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI; 
Todos os usuários internos e externos que 
se utilizam de serviços administrativos • e 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Atendimento emergencial, com prazos reduzidos, 
para atender às necessidades inadiáveis do PJERJ. 
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Área de TI db PJERJ; Comitê Gestor de TI dc .,. 
PJERj; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade 
ii 	Ator Envolvido 

-,.. 
1 - Possibilidade de redUção 	cie cronograma para 
projetos 	de 	melhoria 	que 	tenham 	urgência 	na 
implantação, assim definidos pelo Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação do PJERJ. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERj• unidades gestoras de soluções de TI, '  Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciáis do PJERJ 

ir.s,,N; 	ItWilet-Wntí-gdjért ciia'?,à\tbda•açriôrrrià•Éik:PO'clit-ejl;preide'§É'Oriejp:rtidêdirtientbst,ÚtiliZgdds'ipélà 
''.ISG 	1:016ff'él'éternlingd-6ssnéiWelSei'''iWartid'é/A"ds-,Ac's'é-citirAIW-41»dãtireitsl WridtriTgareerWa ,f,,,, 	,INtyo4-rg,-,...,- 	,, 	.J 	a  fripW1-42,p9raMdKe7,C13”,g9,y9rtzimIt6r,Sjeq);Ve.;Itile,Q JrnoderIírcrejacessibilidã'd 09 Og overno;:e'lettronicol;1 
ri't;fiSÉe'dfMr. 	 éièiõl HreSki'ét:itsMiWë6àS.zàtiktétrrià,1inMagfriàã8"Cért•Té~1701rEe'êta'an'itiáaél-W ,.- 	.-  	- 	- 	. rdoWoderdudiEiátiôjtq 	' 	• 	•• 	 -":-.-.? 	, 	„. 	;,,r,,,,,,,, 	-,s'tãçt. 	..)- 	,,,,- 	..sPnt,. 	t. 	, 

,._:.12 	4-I,;,,-.44`;',' 	 IN. 	.t • 	.-.-?._ 	— 	t 	cr 	-L. 	pl . 	 .-& 
',E." :':•• 	.fm. 	 ..N: 

á;  

'' 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1- Obediência a todas as normas, padrões, processos 
e 	procedimentos 	utilizados 	pela 	DGTEC 	ou 
determinados 	pelo 	Cl\lj, 	incluindo 	os 	seguintes 
padrões: e-Ping (padrões de interoperabilidade do 
governo 	eletrônico); 	e-MAG , 	(modelo 	de 
acessibilidade 	do 	governo 	eletrônico); 	Moreq-JUS 
(modelo de requisitos para sistemas informatizados 
de gestão de processos e dcikumentos do Poder 

Judiciário). 	 '3 

Área dê TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; :unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	E 
judiciais do PJERJ 
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ATENÇAO: A cópia impressa a partir da /ntraneté cóoia não controlada  
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1 	- . Observância 	dos 	direitos 	autorais 	e 	de 
propriedade sobre os produtos e artefatos produiidos. 
ou entregues em decorrência do contrato. 

ra nfé crP`e r: i cid dIterg-Tájátf.,á'Veó h tradãiii4à';'â Wn"-ri?À1Ve's 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 
Todos os usuários internos e externos que 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	' 
judiciais do•PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Especificação de Um plano de inserção que 
garanta 	a 	continuidade 	dos 	serviços 	durante 	d 
período 	em ' que 	a 	contratada 	irá 	assumir 	a' 
responsabilidade pelos serviços prestados. 	. 	. 	, 

_ 
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Área de TI do 
PJERJ; unidades 
Todos os usuários 
utilizam 	de 
judiciais do PJERJ 
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PJERJ; Comitê 
gestoras 

internos 
serviços -  

 .r.' 
,,.'-ljáírâWã'tSéglIra"r,-;;E`a 

Gestor de 
de soluções de 
e externos que 

administrativos 
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TI d• 
T 
s• 

• 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 	- Especificação de um plano de transição dos 
serviços para asseguraria continuidade dos serviços 
ao término do contrato. 	 ' 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d• 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que si 
utilizam 	de • serviços 	administrativos 	i 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 -Verificação da qualidade dos produtos e artefatos 
antes da entrega para o PJERJ 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d• 
unidades gestoras de . 

PJERJ; 	 soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que si 
utilizam 	de 	serv'ços 	administrativos 	• 
judiciais do PJERJ 

I 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Entrega de toda a documentação 	contendo 
evidências de todos os testes realizados, que servirão 
de subsídio para as atividades de auditoria pelo PJERJ 
no teste realizado pela empresa contratada. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d• 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que si . utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	• 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

.._ 

1 - Alocação e definição de equipe de controle de 
qualidade distinta daquela responsável pelo serviço 
executado. 

Área de TI do MN; Comitê Gestor de TI d. 
Mn unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que si 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	• 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade 
.. 

Ator Envolvido 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
C20017 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intraneté cópia não controlada. 
-Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI do 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de -serviços administrativos e 
judiciais do PJERJ  

Er9g¥k¥dif;43ágifigrigo...4tolk:OfigFe4-4Yi6,t,:gti,à.',- “ii0r,i!.g.Lii551?:g214"):PRINWA.V15:1-TriPár  
Funcionalidade 

1 - Atualização de todos os artefatos produzidos e/ou 
alterados durante a execução dos sérviços 
contratados. 

Ator Envolvido 

Area de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do FUER.]  

1 - Estrutura de atendimento no horário das 09h às 
20h para recebimento de demandas. 

repoto---àfà'trátáraêijraáddãydÈ'P'eCto§.-rádrhiiiiftfátiV.65 33. .-",.-.z....303;5,32353:.-3:4 	• ,es.:  t ;,,•: 	 -.ri,Lf;..(4kOes,"Ae ,cantrato:t4:-..)c4-34,k;,• .5.  
Funcion▪ alidade 	 Ator Envolvido • 

1 - Disponibilização de um preposto para tratamento 
dos aspectos administrativos do contrato. . 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Execução do contrato nas instalações do PJERJ 
como regra, porém, à critério do PJERJ, o objeto do 
contrato poderá ser parcialmente executado nas 
instalações da empresa contratada, sem ônus para o 
PJERJ. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; únidades gestoras de soluções de TI 
Todos Os usuários internos e externos que SE 
utilizara 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 

asrp-seryi. dsregeunioes,:nar'Regiaae•;:Met ap I 
ao- Riwciejaneiro:-.-aeSég.uriaa.-,̀ a".sexte4eira,:n3oricrib  

Funcionalidade 
• 

Ator Envolvido 

1 - Possibilidade de demandar quaisquer serviços e 
reuniões na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
de segunda a sexta-feira, no horário de 09h às 20h. 

Área d.e TI Ido PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; "ánidades gestoras de soluções de TI, 
Todos os uàuários internos e externos que se 
utilizam de serviçoS administrativos e 
judiciais dolPJERJ 

¡ tJMJ1 &r 
Netêáãipládéli,:ar13.1..,.0-65gibilidádé';4,,,rdé'il;j5áititijiátábArddiS'el:OrofisSionaispiiemexpostçoessLitiswcoaat 

. seminárioSMreinamentouportefAmplantaCoesde.:sistemase.outros:sp3.- 	 04(',  
Funcionalidade \ 	Ator Envolvido 

1 - Possibilidade de participação dos profissionais em 
exposições, fiscalizações, semihários, treinamento, 
suporte, implantações de sistemas e outros. 

-Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; unidádes gestoras de soluções de TI 
Todos às usuários internos e externos que SE 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do‘PJERJ  

»êtegÉidadél-23liGa-rátitiCijQfibidkçá","éiitredã'S'refettlidãï.,:"effejériik-dri5ÉiatíVtêikiCtil4sWeit'sb-Ckitià tfÉr" 	 r24: 
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Funcionalidade 	 Ator Envolvido 

Revisão: 01— 	Data: 30/03/2015 FRM-DGTEC-041-04 Pág 6/16 





MÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

ATEN AO: A cópia impressa a oarti 

1- Garantir que todas as entregas efetuadas estejam 
compatíveis com as versões dos softwares utilizados 
pela DGTEC/PJERJ 	 • 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de 	i\ 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 
Todos os usuários internos e externos que'. 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

ieâtiuki 

1- Adequar-se as versões dos sistemas operacionais 
e 	demais 	softwares 	de 	apoio 	utilizados 	para 	a' 
prestação dos serviços 

tOstidácten5f.;Soiàyetéfe,ikAit"acátid04DGI:E0;t::::feifr'à'ffiéntáS`fd 
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Área de TI dõ PJERJ; Comitê Gestor de TI c 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 1 
Todos os usuários internos e externos que! 
utilizam 	de 	' serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 

iferêntétdaStPà"dráhiià:dã'S4 
Okee0Stiti..ast on --P'-‘,0;a10.% 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Submeter à aprovação da DGTEC as ferramentas 
diferentes das padronizadas por esta diretoria que 
deseja utilizar na prestação de serviços 	 ' 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de Ti c 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 1 
Todos os usuários internos e externos que ! 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

" 
1 	- 	Disponibilizar 	todos 	os 	comprovantes 	de 
licenciamento de softwares adquiridos por ela e que 
serão instalados no ambiente do PJERJ 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI c 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 1 
Todos os usuários internos e externos que! 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade  Ator Envolvido 

1 	- 	Utilizar 	obrigatoriamente 	os 	ambientes 	de 
produção, 	homologação, 	teste, 	treinamento 	e 
desenvolvimento, 	observando 	as 	regras 	de 
segurança definidas pelo contratante para cada um 
destes ambientes 	 ” 

Área de TI do PJERJ; 
PJERJ; unidades 
Todos os usuários 
utilizam 	de 	serviços 
judiciais do PJERJ 

Comitê Gestor de TI c 
gestoras de soluções de 1 

internos e externos que ! 
administrativos 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Acatar a arquitetura e ambiente operacional que 
em 	serão 	desenvolvidos 	os 	sistemas 	ou 
funcionalidades definidas pelo contratante 	- 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI c 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 1 
Todos os usuários internos e externos que! 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 

pieeègidadekEitqlà`áitt'R::álaRi" igrite5f,02à2nSiçaLdb:PJER)!E?,,,  '- 	-- 	,mAt,l-v 	,i 
Funcionalidade Ator Envolvido 

1- Adequar-se ao ambiente operacional do PJERJ Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI c 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de 1 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

eGg01 9 
ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

tNititht.áldsáadip392.41Disyantiiiigla41:07e115j.-4hrierlóisi!„.ufni,»'iréttiirSbaálót"id• • " 	2".?rt•À' g- „ ' 
7.,9,,,..9i„....eClusiverpentpar.W.gu'ulfr.."3": •rw,r,.,„:.•44.,,,..• „-,..m., .9.iii.nés,...,..7„. „...:OdEfitiéS'CdtiWilDJERjg l'é'i 
OutrasffUtiçoesW.t1/4---eli-n4 	-„ P.., r,l'e.F.r.".y.iCo.„: e -adintrlistriVáat.;:aré.: r 'M'•'.:-.' „,i 

. 7 	,..con re .c4F.,.- "' . 	.„ 	 ..y -.-i--,: 	 ;..4.21u,..03.„.0 F._ .. dados'Fsmgacumularco - .... 0~-7:,:c5.-!::1‘;42 ,1- f...--ti,t .-Y:,;%•,,-- - sa-- , - 	--P' -..45it.,X.veyts§-3.:SC,*- ts;rgIN''''';riVr---- .--11‘!tf:::+'Srtli, 
Funcionalidade 	 • 	 k.,:if::•,• • 

Ator Envolvido 

Todos os usuários internos e externos que 
utilizarn de serviços administrativos 
judiciais do PJERJ 

1- O serviço de administração de dados engloba as 
tarefas de: planejar, documentar, .gerenciar e 
integrar os recursos de informação corporativos; bem 
como: elaborar, propor e manter modelos de dados, 
definir os níveis de integridade e segurança dos 
dados; apoiar a equipe do projeto na definição da 
arquitetura e estratégia de distribuição de dados do 
projeto de acordo com as necessidades e padrões 

gli• ulados; disseminar informações para efeito de 
lização de dados; elaborar e manter dicionário 

e dados. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI cb 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T; 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

rrr 

1 - O serviço de arquitetura tecnológica engloba as 
tarefas de: propor e justificar, de acordo com as 
características do serviço contratado, a melhor 
arquitetura, plataforma de banco de dados, ambiente 
operacional e interfaces a serem adotadas como 
solução, sempre focando em características de 
qualidade 	arquitetural 	como 	flexibilidade, 
desempenho, capacidade de reutilização, capacidade 
de teste e usabilidade. 

Area de TI do MN; Comitê Gestor de TI cip 
PJERJ; ;unidades gestoras de soluções de T; 
Todos:os usuários internos e externos que s 
utilizam de serviços administrativos 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade 	, Ator Envolvido 

1 - O serviço de gerência de demandas engloba as 
tarefas 	de: 	recebimento, 	acompanhamento 	e 
encaminhamento das demandas para a equipe da 
CONTRATADA; o fornecimento de informações sobre 
o andamento dos serviços para o CONTRATANTE; 
controle 	da 	provisão 	de 	Capacidade 	para 	o 
atendimento das demandas, Garantindo que haja 
capacidade de entrega dos sei-Viços; atuação junto a 
CONTRATANTE 	na 	priorização, 	consolidação 	e 
escalonamento das demandas. • 	. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI ch 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T; 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 

Necesidade.33:Di~ànibiliíaí-lçderes de 	 'de ëndêitciásd 
PJERJ' e' trabalhando"exclusivamente.para suprir os serviço de gerenciamento;'de, 
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Funcionalidade Ator Envolvido 
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PJ E RJ 
ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

e. 

 

A20 

 

   

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intraneté cópia não controlada. 
1—O serviço de liderançá/gerenciamento de projetos 
de 	desenvolvimento 	:engloba 	as 	tarefas 	de: 
gerenciamento 	de 	cronograma, 	de 	custos, 	de 
recursos, 	de 	escopo, 	de 	conflitos 	e 	de 	riscos;• 
planejamento, acompanhamento para a execução 
adequada do projeto de desenvolvimento; orientação 
da equipe assegurando a boa compreensão das 
necessidades 	do 	CONTRATANTE; 	sugestão 	de 
soluções 	de 	desenvolvimento, 	obtenção 	e 
fornecimento 	de 	indicadores 	para 	gestão 	dos 

_projetos. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que s 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 

' 
-NeCes$Idãde:34(Di4iOnibiliià? lideres de sistemas, álotado§'nás dependências do' PJERfe trábálliani 
exclusivamente Orá :suprir à-serviço dê liderança de 'sistemas 	',:¡.-/-rJ :,y,.-4,, 	,.  

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de liderança de sistemas engloba as 
tarefas 	de: 	gerenciamento 	do(s) 	sistema(s); 
planejamento, 	acompanhamento 	da 	execução 
adequada das demandas referentes ao(s) sistema(s) 
pelo 	qual 	é 	responsável; 	orientação 	da 	equipe, 
assegurando a boa compreensão das necessidades 
do PJERJ, sugestão de soluções de desenvolvimento,• 
participação em reunis sobre modificações que.  
envolvam sistemas do qual seja responsável, além da 
obtenção e fornecimento de indicadores para gestão 
de cada demanda 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d. 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que s. 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
judiciais do PJERJ 

;NecOsidaçie".:W:".;OiOkiniptilifaeitielo".:Irrieniiiiit :reetiittij:lálótOdtittn'áâ'ft•;t1"epti'dên:cia.':Orit :PJERP 
trabálhándo.eXcly.siVaMente:.par'a suprir p‘-e-r,Viçp..delideratça/9erência idete,stes; sêna-curnulár,tp 
oUtilálfiiiri aàigS'dc.i•Ebetiátc7:í.S4';n:."'..• 	' ' 	. 	-',!,:::?Q-..'.,.,i' 	.. i- 	r''el2" 	: '‘- ::*Y:2.. 	';'...; i.: 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1—O serviço de liderança/gerência de testes engloba 
as tarefas de: coordenar as atividades de testes 
(funcionais 	e 	não 	funcionais) 	dos 	sistemas- 
desenvolvidos ou mantidos pelo PJERJ; planejar de 
cenários de teste e suas evidências, garantindo que': 
os mesmos sejam seguidos e cumpridos; facilitar a' 
interação para realização dos testes entre as áreas 
da DGTEC quando necessário, combinando prazos e. 
alinhando escopo; monitorar e controlar a qualidade.  
e resultados dos processos de teste, definir regras, 
premissas e convenções para documentação de 
testes. 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d. 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que s. 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
judiciais do PJERJ 

Necessidade 36 	pisp6nibii,izaç pelo "menos um 	recurso alocado1  nas -'cle'pleyidênCia57,164.hl?JERJ:i 
trabalhando:extlystVã'mente pára stipfirb.SerViço:de'lideransplgerêncja;deSliCati,v:Oeren:cia,i'se: 
ádiiiiír_CrirriroUtras,-fdAçõê§:do 'contrato: 	-- 	... 	-- i 	• 	i 	, 	 I ' " 	- 	.- . -- -- • ,,,,,,r.,,4,, .j.  

Fundonalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de liderança/gerência de aplicativos 
gerenciais 	engloba 	as 	tarefas 	de: 	coordenar 	as 
atividades de desenvolvimento e manutenção dos 
aplicativos de 	BI 	(Business 	Intelligence); 	planejar, 
acompanhar e cuidar da execução adequada das 
demandas referentes ao(s) aplicativos de BI pelo qual 
é responsável; orientar-'a equipe assegurando a boa 
compreensão das 	necessidades do 	PJERJ; 	sugerir 
soluções de desenvolvimento; participar de reuniões 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d• 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
Todos os usuários internos e externos que s. 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
judiciais do PJERJ 

• 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
, 	 ' rijn  lit'UnO 2 1 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da int-fanei' é cópia não controlada. 
sobre modificações que envolvam aplicativo do qual 
seja responsável; além de obter e fornecer 
indicadores para gestão de cada demanda. .  

"iNétéssIdadéta7;!ritDiAidiiibiliiiiônrriênó§T3.ifrii".:, (et &Sigla lardãdõttilifaS2210,witrociáL. _PdóRiPJERJK .nreG,l."-4,:rei" .4r 	kihnc`.11‘4 	
~ 

s 121» 	 42 r 	nir 	9,,;t3r 	 • breNfit.itner-l?' A r,t4»,•~4•Wrs,,,o.N.,.. • ; :trabillhando/exclusivarn enteRaca :sápriro serviço de 1 erança7gerenciildekqvalidildesernlécurrwla 
!.` 

CO MAOUtrasJunçoéS4dox ontrato.ri.$4, ?-   
Funcionalidade Ator Envolvido 

Área clé TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI da 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos cis usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do PJERJ 

1 — O serviço de liderança/gerência de qualidade 
engloba as tarefas de garantir a qualidade dos 
serviços prestados, bem como entregar relatórios de 
análise e apontamento de não-conformidades e 
apresentar os indicadores de qualidade consolidados, 
de modo que gestores do PJERI consigam interpretá-
los. 

:tvippy21 ,. ,0)..:pOS,:of .jlilalpineli5::',-;iím-  ilha' 	 :g 	
W4 

ecursoalocadownas.- epen nciasv'.clo.OPJERJLYé 
10h, 	 ig jN"-Ot 	el'''srdir-le -,r,ttnati.rrri.ujfïaAJR6M6irõsue'tArt'sat'ssYárib\  

gloAcOnt 	W .(5727-,, rãtor;ë,J.4,nizt4lie:riz 	 • 	2,4P5"-St 't,teg4a5P.:0,,Vtgre'12  
Funcionalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de web designer engloba as tarefas de: 
elaborar as interfaces gráficas com os usuários dos 
sistemas e aplicativos, de acordo com os padrões 
utilizados pelo PJERJ, inclusive no que se refere à 
acessibilidade. 

Área dé TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 

Meces-ãidadén 9..iSpai.b:_iilitge.pe,lciJ..1.,,nd,S:,ffrt):),1-n,:g,t_enty,:rspaT,1:49,,d,p;,:•?p_k§:41,idb.étkérh1/4'5
14hielitc.19:11LE''‘Rujía iircrictespiTtfognnttei.r?àpt, ao. ag stiuz_ 	r:  Rpm, iirsitit_t 	 ,enegitit:e 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de análise de usabilidade e interface 
engloba as tarefas de elaborar as interfaces gráficas 

Arma a melhorar a experiência de navegação do 
io em aplicações mobile, web e desktop, 

sempre tendo como foco a experiência do usuário. 

Área dê TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; Unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do PJERJ 

Tipo 1: (capacitação) 

.? 
OgNti:N. 	 .4"dinealCa.  

Requisito: Os profissionais alocados à prestação de serviços devem 
ter o perfil profissiográfico adequado tanto no que se refere à 
formação acadêmica quanto à experiência profissional. 

Tipo 1: (capacitação) Requisito: Deve ser elaborado um Plano de Transferência de 
Conhecimento em até 30 dias da assinatura do contrato pela 
contratada, e aprovado pelo (PJERJ, com o objetivo de garantir a 
transferência de conhecimento, para os funcionários deste sobre o 
prâcesso de trabalho e soluçá- is utilizadas, incluindo o fornecimento 
dei-toda documentação produzida em decorrência do contrato. 

A transferência de conhecimentos deverá ocorrer em eventos 
específicos e deve ocorrer por meio de documentos técnicos, manuais 
específicos e base de conhecimento desenvolvida. 
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ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
) 

A contratada deverá também capacitar a equipe da DGTEC para 
utilização de softwares. e componentes da empresa, para futura 
instalação e administração pela equipe do PJERJ ou de empresa por 
ele indicada. 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Resolução CNJ n° 90/2009: Dispõe sobre os requisitos de 
nivelamento de tecnologia 	da 	informação 	no 	âmbito 	do 	Poder 
Judiciário. 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Acórdão Plenário TCU 1.603/2008: Levantamento de 
auditoria. Situação da governança de tecnologia da informação-TI na 
Administração Pública Federal. Ausência de planejamento 
estratégico institucional. Deficiência na estrutura de pessoal. 
Tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e 
disponibilidade das informações. Recomendações. 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Nota Técnica n.° 01/2008- SEFTITTCU: Uso do Pregão para 
aquisição de bens e serviços de TI 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Nota Técnica n° 02/2008 - SEFTI/TCU: Uso do Pregão para 
aquisição de bens e serviços de Tecnologia de Informação. 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993: institui normas para 
licitações 	e 	contratos 	da 	Administração 	Pública 	e 	dá 	outras 
providências 	 . 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991: dispõe sobre a 
capacitação e competitividade do setor de informática e automação, 
e dá outras providências 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002: institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 
37, 	inciso XXI, 	da 	Constituição 	Federal, 	modalidade 	de 	licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 
outras providências 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Decreto 7.174 de 12 de maio de 2010: regulamenta a 
contratação de bens e serviços de informática e automação pela 
administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações 
instituídas 	ou 	mantidas 	pelo 	Poder 	Público 	e 	pelas 	demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da União; 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Decreto n° 2271, de 07 de julho de 1997: dispõe sobre a 
contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional e dá outras providências; 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Instrução Normativa 04/2014 SLTI/MPOG; 

Tipo 2: (requisitos Legais) Requisito: Acórdão Plenário TCU 2.362/2015: AUDITORIA DE 
NATUREZA OPERACIONAL. 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DO MODELO DE 
CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 
ADOTADO PELAS ORGANIZAÇÕES COMPONENTES DA 

	 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; 
Tipo 3: (requisitos de manutenção) 

	  total de duração do contrato. 

Requisito: Qualquer desenvolvimento ou ação de sustentação 
realizados pela contratada terão como prazo de garantia o período 

Tipo 3: (requisitos de manutenção) Requisito: A contratada deverá cumprir os níveis mínimos de serviço 
exigidos no contrato, incluindo neles os prazos para atendimento 
das manutenções corretivas, estando a contratada sujeita às 
penalidades contratuais em caso de descumprimento. 

Tipo 4: (requisitos temporais; Requisito: A contratação deve ser realizada até a data do término do 
contrato de prestação' de serviços com a empresa CPM-BRAXIS, que 

Date'.  30/03/2015 Pag.I 1/16 
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ATENÇAO• A cópia im res 
atualmente desempenha serviços relacionados ao desenvolvimento 
de sistemas corporativos do PJERJ. 
O período de transição em que a contratada assumirá a 
responsabilidade pelos serviços de forma gradual, até atingir a 
capacidade de operação plena prevista no contrato, não poderá ser 
superior a 12 (doze) semanas. Durante este período, as demandas 
emergenciais e serviços essenciais à continuidade dos sistemas 
críticos deverão ser atendidas no prazo determinado no contrato. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) Requisito: A contratada deverá identificar qualquer equipamento da 
empresa que venha a ser instalado nas dependências do PJERJ, 
utilizando placas de controle patrimonial 	ou similar, de acordo com 
padrão definido pela DGLOG. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) 

III 

Requisito: 	A 	empresa 	deverá 	manter 	sigilo 	absoluto 	sobre 
informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem 
executados ou obtidas em detorrência da prestação dos serviços, 
inclusive com a assinatura de termo de responsabilidade por todos os 
empregados 	envolvidos 	em ; atividades 	objeto 	da 	presente 
contratação. 

i'lpo 5 : (requisitos de segurança) Requisito: A empresa não poderá permitir que dados ou informações 
do PJERJ aos quais seus empregados e colaboradores sejam retirados 
das dependências do PJERJ, não importando o meio em que estes se 
encontrem, tais como discos rígidos, discos óticos, memórias em 
estado sólido, documentos, mensagens eletrônicas e outros. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) Requisito: A empresa deverá observar, 	rigorosamente, todas as 
normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente 
de Tecnologia da Informação do PJERJ. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) Requisito: A contratada deverá adotar critérios adequados para o 
processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a 
incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que 
possam comprometer a segurança ou credibilidade do Tribunal, tendo 
em vista que diversas informações sigilosas são mantidas pelos seus 
sistemas corporativos. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) 

III 

Requisito: Deverá ser comunicado a DGTEC antecedência mínima de 
3 (três) dias qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou 
demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os 
privilégios 	de acesso 	aos sistemas, 	informações 	e 	recursos 	do 
Tribunal, 	porventura 	colocados à 	disposição 	para 	realização dos 
serviços contratados. 	• , 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) Requisito: A empresa contratada deverá manter sigilo, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto 	de 	interesse 	do 	PJERJ 	ou 	de terceiros 	de 	que 	tomar 
conhecimento em razão da exetução do contrato, respeitando todos 
os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras 
de negócios, documentos, entre outros pertinentes. 

Tipo 6 : (requisitos sociais, 
ambientais e culturais) 

Requisito: Os serviços prestados deverão observar os requisitos de 
acessibilidade 	utilizados pelo ••PJERJ, com o objetivo de atender à 
diversidade de usuários internos e externos das soluções de TI 
providas pelo PJERJ. 	, 
Como exemplo, as funcionalidades utilizadas por deficientes visuais 
devem ter interface compatívél com o software de apoio à leitura 
Virtual Vision ou outro que venha a ser adotado como padrão pelo 
PJERJ. 

3,- LEVÁN—rfAkSt&ITA-.STOH,. Ltitt XI ,EN 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

e 
çLJOL  RJC-iRá 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
1- Utilização de servidores do 
quadro 	do 	PJERJ 	para 
desenvolvimento de sistemas 

Não apurado Não apurado 

Descrição: Criação de cargos e a realização de concurso público para que o desenvolvimento de 
sistemas fosse realizado por servidores do quadro do PJERJ. 

Considerando que • a criação de cargos e a realização de concurso público depende da 
anuência do Poder executivo. 	 . 

Considerando que ci atual cenário de dificuldade financeira enfrentado pelo Governo do Estado 
do Rio de janeiro, dificulta a obtenção de 'apoio para os investimentos em pessoal. 

Considerando que o aumento com despesas de Pessoal pressiona o limite de responsabilidade 
fiscal do PJERJ. 	 , 

Considerando, 	por fim, 	a 	incerteza 	de 	que 	o 	concurso 	seja 	viável 	politicamente 	e 
economicamente, esta alternativa foi descartada. 
Fornecedor: Não se aplica 

..:, 	41 	'‘' 	-.:. Entida 	e 	t, 	7 	kt .1  
„ 	 , 	:"--efr), 	' 	, 	2 ;,,,, 

-- 	E 	,r, 	J ''',,% 	"4 	ic4' 	j'.g 	'ç 	:;i"^'  
Ir 	, 	áitit 	4 

„mp 
2 - Contratação de serviços 
em regime de alocação de 
mão de obra 	 - 

Não apurado Não apurado 

Descrição: Esta alternativa foi descartada tendo em vista serem contrárias às diretrizes da resolução 
182/2013 do CNJ e a IN 04/2014, que proíbem o contratante de: estabelecer vínculo de subordinação 
com funcionários da contratada, indicar pessoas para' compor o quadro funcional da contratada e 
estabelecer a remuneração dos funcionários da contratada. 
Fornecedor: Não se aplica 

1j501útãtts Â 	'4„ 
4W,c1U ' 	P5 	R;I:" 

te5 	'-'t 	Eritidatl 	2„ 	-' 	4! 
er 	cv 	. ' -, 	"'An. sr 	4, 	:8. 
'` ); 	'..~: 	rfr̂+Nt 	 r2.13: 	ç 

av 	WalôNitt 	,,,, 
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3 	- 	Contratação 	de 	serviços 
especializados 	 de 
desenvolvimento, 	manutenção, 
conversãõ de dados, suporte e 
documentação 	de 	sistemas 	a 
serem 	prestados 	por 	empresa 
COM 	experiência 	nestas 
atividades. 

Agencia 	Nacional 	de 	Transportes 
Terrestres, licitaçãci n2  00040/2014; 

, 
Procuradoria Géral do Trabalho DF, 

licitação n2  00001à015; 
., 

Coordenação 	Geral 	de 	Telemática 
DPF/DF, licitação n2  00002/2015. 

Valor de 	R$ 	644,00 
por ponto de função. 

Valor 	de 	R$ 	696,91 
por ponto de função. 

Valor de 	R$ 	592,32 
por ponto de função. 

Descrição: 
Contratação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção, conversão de dados, 

suporte e documentaçãó de sistemas a serem pret'ftados por empresa cárn experiência nestas 

atividades, com remuneração pelos serviços calculada utilizando-se a técnica de análise de pontos 

por função. 

Diversos órgãos públicos têm adotado a contratação de serviços relacionados ao desenvolvimento, 
manutenção, conversão de dados e documentação de sistemas com remuneração por pontos de 
função, com as adaptações necessárias para atender às particularidades de cada órgão. 

O contrato prevê dois tipo principais de serviços: 

A) 	Sustentaçãô - Consiste na realização de manutenções corretivas, apurações especiais, 
suporte e desenvolvimento de soluções de pequeno porte, de até 20 pontos de função. 
Para este serviço, será fixado um volume de pontos de função mensal, correspondente ao 
volume esperado de ações de sustentação para o período, que servirá de meta para o 
cumprimento da contratada. O atingimento dOsa meta, ou seja, a entrega de soluções, 
mensurados em pontos de função, em volume compatível com a meta servirá como 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
PJ E RJ 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
parâmetro para pagamento do serviço. 	 IV 

6) 	Projetos-. Consiste no desenvolvimento de soluções maiores, com mais de 20 pontos de 	. 
função. Para este serviço, as demandas são mensuradas em pontos de função e o prazo de ., 
cumprimento é proporcional ao número de pontos de fuhção orçados para a terefa. O 
pagamento deste serviço é variável, conforme o efetivamente produzido e entregue pela 
contratada, com os devidos aceites da contratante. 

Fornecedor: Squadra Tecnologia S/A (Agencia Nacional de Transportes Terrestres); INDRA Brasil 
Soluções e Serviços Tecnológicos S/A (Procuradoria Geral do Trabalho DF); Stefanini Consultoria e 
Assessoria em Informática S/A (Coordenação Geral em Telemática DPF/DF). 

'A 	1115PPAS:5,PO4- 	ES EALTIMOWA:53,1PqggNRI 	lt WJ 
equ!sito '100.ifiéná:è O $4COO'eXiS.t!,1)te,  'SIM , 	0O.,:: 

', 
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tà'aplicw,:,  
A 	oluçao 	1 	encontra-se 
i 	tada em outro órgão ou 
411  

2 	de 	da 	Administração 
Pública? 

Solução 1 x 

A solução 1 está disponível no 
Portal 	do 	Software 	Público 
Brasileiro 

Solução 1 X 

A solução 1 é um software livre 
ou software público SolUção 1 X 
A 	solução 	1 	é 	aderente 	às 
políticas, 	premissas 	e 
especificações técnicas definidas 
pelos Padrões e-PING, e-MAG? 

Solução 1 X 

A 	solução 	1 	é 	aderente 	às 
regulamentações da ICP-Brasil? Solução 1 X 
A 	solução 	1 	é 	aderente 	às 
orientações, 	premissas 	e 
especificações 	técnicas 	e 
funcionais do - Moreq-Jus Brasil? 

Solução 1 

, 

X 

Asoluçao 	2 	encontra-se 
iMakada em outro órgão ou 
enleie 	da 	Administração 

,ública? 

Solução 2 X 

A solução 2 está disponível no 
Portal 	do 	Software 	Público 
Brasileiro 

Solução 2 X 

A solução 2 é um software livre 
ou software público Solução 2 X 

A 	solução 	2 	é 	aderente 	às 
políticas, 	premissas 	e 
especificações técnicas definidas 
pelos Padrões e-PING, e-MAG? 

Solução 2 X 

A 	solução 	2 	é 	aderente 	às 
regulamentações da ICP-Brasil? Solução 2 X 

A 	solução 	2 	é 	aderente 	às 
orientações, 	premissas 	e 
especificações 	técnicas 	e 
funcionais do - Moreq-Jus Brasil? 

Solução 2 X 

A 	solução 	3 	encontra-se 
implantada em outro órgão ou 
entidade 	da 	Administração 
Pública? 

; Solução 3 X 
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A solução 3 esta disponível no 
Portal 	do 	Software 	Público 
Brasileiro 

Solução 3 X ‘\ 

A solução 3 é um software livre 
ou software público Solução 3 X 
A 	solução 	3 	é 	aderente 	às 
políticas, 	premissas 	, 	e 
especificações técnicas definidas 
pelos Padrões e-PING, e-MAG? 

Solução 3 X 

A 	solução 	3 	é 	aderente 	às 
regulamentações da ICP-Brasil? Solução 3 X 
A 	solução 	3 	é 	aderente 	às 
orientações, 	premissas 	e 
especificações 	técnicas 	e 
funcionais do - Moreg-Jus Brasil? 

Solução 3 X 

f5Ê,l0STACATINSDAISQ4.0.ÇASCOLMIPAia 

• Descrição: A alternativa escolhida e terceira, ou seja, a contratação de serviços especializados de 
desenvolvimento, manutenção, conversão de dados, suporte e documentação de sistemas a serem 
prestados por empresa com experiência nestas atividades, utilizando-se a técnica •de análise de 
pontos por função para mensurar e efetuar o pagamento dos serviços. 

Bens e Serviços Valor Estimado 

1 - Lote 1 - Sustentação e 
Desenvolvimento para os 
sistemas judiciais do PJERJ 

16.037 pontos de função por 15 meses. A pesquisa do valor de ponto 
de função vencedor em editais nos remete a um valor unitário médio 
de R$ 644,00. Em cotação realizada junto a 3 empresas, o valor 
unitário do ponto de função apurado foi de R$ 851,83. Esta diferença 
pode ser explicada pela concorrência do pregâo, que permite a 
diminuição dos preços. Para fins desse estudo, utilizaremos os valores 
das cotações por serem mais recentes. Assim sendo, o valor estimado 
para o lote 1 é de R$ 13.660.798.  

• 
2 - Lote 2 - Sustentação e 
Desenvolvimento para os 
sistemas administrativos do 
PJERJ 

16.860 pontos de função por 15 meses. A pesquisa do valor de ponto 
de função vencedor em editais nos remete a um valor unitário médio 
de R$ 644,00. Em cotação realizada junto a 3 empresas, o valor 
unitário do ponto de função apurado foi de R$ 851,83. Esta diferença 
pode ser explicada pela concorrência do pregão, que permite a 
diminuição dos preços. Para fins desse estudo, utilizaremos os valores 
das cotações por serem mais recentes. Assim sendo, o valor estimado 
para o lote 1 é de R$ 14.361.854.  

Justificativa: 
Diante do afastamento da opção de prover o desenvolvimento de sistemas, utilizando servidores 
concursados, a opção de se contratar serviços, com o objeto sendo mensurado por uma métrica 
amplamente aceita e utilizada pelos órgãos públicos, e com o pagamento pelos resultados 
efetivamente obtidos, se apresenta como aquela que se adequa às necessidades do TJERJ e que se 
compatibiliza com a instrução normativa IN04 e com as resoluções do CNJ. 

B513,ENEEICIO,S,JESPE11DOS 
13ériéfíciãà?,.-1,0 
1 - Remuneração por resultados, considerando os artefatos e produtos efetivamente entregues e 
aprovados. 	•  
2- Maior controle sobre os serviços prestados, uma vez que a área requisitante devera aprovar as 
ordens de serviço.  
WAYALIAÇÃOMASINECESSIDAp„ESQESD,EQUAÇA 

i -di .dé-Kéttáidâde 
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ATENÇAO: A copia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

Necessidade de adequação do fluxo e 
processo de trabalho e suas documentações, 

Adequação 	das 	RADs 	da 	DGTEC 	aos 	novos  processos 	de 	trabalho 	a 	serem 	definidos 	em 
decorrência da contratação. 

Necessidade de comunicação com os 
usuários. 

Divulgação dos novos procedimentos para as áreas 
requisitantes dos serviços objeto da contratação. 

Necessidade de espaço físico. Obtenção junto a DGENG de novos espaços para 
acomodar a nova equipe da fornecedora. 

4 - Necessidade de adaptar a metodologia de 
trabalho. 

Adequação da,Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas - MDS - da DGTEC para os processos de 
trabalho decorrentes da contratação. 

5 - Necessidade de mobiliário Obtenção junto a DGLOG de novos mobiliários para 
acomodar a nova equipe da fornecedora. 

- '-',70  llEQUIPE#PEMNNAMENTOLPA 	.~TAÇAION9i 
..1t:ggtA- pte.-7.s-ooliol  Integrante pé,ahcárge Integrante Administrativo  

1 iii 	Norrp.ne,vArícula NoArldeeriàS 	jOatTOS 
,„, 	DGAIDES S 	Nome e matrícula 

Rio de janeiro, 
71 - 1 	Mau:J.1122415  
L-C k de 	JiLt1 O 	de 2016. 

• 
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