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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@;:ação 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 Tido 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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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 
I 	ão 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 
excljao 	de 	requisitos 
'unierais 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; 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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ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intran t 
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 gestoras 
de soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que SE 
utilizam de seio S 'administrativos 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 

N ec e ÈÉ idádé ia: keizetileãoidõsSWrViçõSsáe-rãrréalilad&dgáCkirdtirebTIVãtTé&iratkliàdiçiliháSf'dêãti; 
.de',.̀ cles'emi,olvimento.:s:Erierihariártle}RecjiliiSitoStF:DeSignieÁ'rqUitertutákr:Ifnplerp7eintãçãb.,..kf ét es ."1  n• 1 	0,,  :', 	.•-frkvm.,:—..k...-i.., ,,..wts:,. 	..-,- nrç 	#.9.%4ra,s,tr,,,,/,‘,.tr--44- 4. 

.7.- J. 

Funcionalidade ,* 	Ator Envolvido 

1 - A execução dos serviços 
será realizada de acordo com 
as 	seguintes 	disciplinas 	de 
desenvolvimento: Engenharia 
de 	Requisitos; 	Desigri 	e 
Arquitetura; 	Implementação; 
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 

Médestidádé7zU.'fAlep:netr:atadà;déVerka,tenderia'4„lematridãtãpilolkeã':5;iièmaritlãfifppniniiibl&texistenté-jnoSs 
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Funcionalidade i 	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 
dê soluções de TI; Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e judiciais do PJERJ 

,NeCeïsidade8AXeint'rátádã't4,0éVerACitiliotssolétgoio-gi,p.:1:0,0';drb"szOiSilintipdclê)5,i_rn,s,  
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, 
Funcionalidade ' 	Ator Envolvido 

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

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

Ator Envolvido Funcionalidade 

Área de TI do MN', 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 

Netpnidadejj:-,:tktpridiffforo?,074(vei,:filfriirtiO"fdel;Sér&içõ:S:-V2S.Se'rerillégiãjtiA')ClejtecihtfatedY pafá 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

C-.01.36i5 
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intraneté cópia não controlada. 

 

Ator Envolvido Funcionalidade 

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

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

M4écé0i$:iade7,:.).8:;SaNteitliffiênto:2„emergen'c ia I nom 
'4ígr'640; - ,--,:•?..4-•zrç:E.  • 

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  

'ã'faYatendeeas%necessidadê ã±iisiVrédi)ZiCib 

1 - Atendimento emergencial, com prazos reduzidos, 
para atender às necessidades inadiáveis do PJERJ. 

Funcionalidade 
w. 

Ator Envolvido 

1 - Possibilidade de redução de cronograma para 

	

projetos 	de 	melhoria 	que 	tenham 	urgência 	na 
implantação, assim definidos pelo Comité 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 
judiciais do PJERJ 
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Funcionalidade - 	Ator Envolvido 

Judiciário). 

1- Obediência a todas as normas, padrões, processos 
e 	procedimentos 	utilizados 	pela 	DGTEC 	ou 
determinados 	pelo 	CNJ, 	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 dot:umentos do Poder ; „ 

Área dê TI do PJERJ; Comité 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 FIER.I 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PJERJ; i'inidades gestoras de soluções de TI. 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam de serviços administrativos e 
judiciais do PJER)  

jNêt":tid049:;J:CIPAS:§ibilidatfeWde.WrgdpcâõRICT660§-raftiaTióãr.S6k4ijetWderni"elfiõffigffitïéãterçi.  
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ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intran t 

1 	- . Observância 	dos 	direitos 
propriedade sobre os produtos e artefatos 
ou entregues em decorrência do contrato. 

gli.24;;WV:Vr‘i.,”,:t..92;r.;2`)MV,F),,,,:jkt;fl:), 5  ),,,1 dr A,;,'‘,::. , 
NêtèSsidakta112.;iIEã-pê'Cifie:ãçãdr;d&firitïplah"6?,dêlifáért'ãõlqUê,,1 gár,ãfitáll'aY,tdritiritiidadèldb-7s-áiỳ''in;12, durante-,,o,periodmm';',que:r.a');contrafába;iPC4s-Surnir4átreSponSábilida'denSelbS'i•Saprêstãda.%4 

autorais 	e 	de 
produildbs. 

,..1.• ,, 	...s., ...IN.iy•kn: • --;444"-'451-  

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

s.  • 41  - -1e'1-4 

do PJERJ; Comitê Gestor de Pfld 
gestoras de soluções de T 

internos e externos que 
serviços 	administrativos 	' 

4,4  yro.4.14 4^:4,-4,45' 4- ,f f 4  14 -,i rja tra 1.9-,N,  , S  , 

Funcionalidade Ator Envolvido 

_ 

»tHSe'f.' 

1 	- Especificação de iírn 	plano de inserção que 
garanta 	a 	continuidadê 	dos 	serviços 	durante 	o' 
período 	em 	que 	a 	Contratada 	irá 	assumir 	a' 
responsabilidade pelos serviços prestados. 	- 	. 

Nate:Stidatiê ,l3JrEOrpifieãObrda'aiiitk:11plãhd'aértrariSiçãiknd-SnéNiOãZtiatára"S'SéttiraW 
pri.  Pér.-tr'i.:1  r(4  "11, 144•44(i4e4.4.0 sT2P44'41.'ç :4155:14  :t,:d:i .-11,:n:, ,-,4.4.7,9.3,p, 

'"" 	,,, N,.:  sí•Iirirba: 	ng,-,, 

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. 
uz 	 . 
j udici aa

m 	de 	serviços 	administrativos
is do PJERJ 

v;,,i.g;;;;.,s5.-,wpt,i4,-Jmek. 	• , K 	1 	2.,,- 	-,-,0 	k 	/*" 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 	- Especificação de um plano de transição dos 
serviços para assegurara 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 s. 
utilizam 	de , serviços 	administrativos 	i 
judiciais do PJERJ 

-.- ,--.,,,,.,-.,--f:-.J  iNtsiddeartkwehflEaçaó,,:da,.qualidaa&ads':pt:6 litóg'tírtéfatos'!atiteSda11éntregaprara2ordIERJ% 
Funcionalidade Ator Envolvido 

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

, ,. 

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 

!N:9,4,Çg!qoptwEiát,F4g4y,dmoji:6,2cipeOitiéttgeàbAlEdtitéhdtiraiidê'fit'ã-s'IMIdd);dt.ta'àâtieéãlif
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p .e ohtrátitive.C24:v4eTriemsfroy,,towstakcfagtatteafroir 
55 4:4''  :t.--- -,1t '4  1 v,,PIERfincktestegréa 

1A:5-4,55,44,4M45,'441'i•-.5,r44,,1-Itic.R.:••4•£.•t ,:w,;:, 
I i3agoi,pelajerripre5 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 	- Entrega de toda a documentação 	contendo 
evidências de todos os testes realizados, que servirâci - 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 9 

. utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
judiciais do PJERJ 

IkláeaSidelk,ICATCT,Orea, 16Wd,áfiiiirickdké44iWda"Y6, antitTárdri4lidãdárdiStiiità,datagálkOn'a 
04% 	 i, reen:~4:5!,5 ; vti,  ,,,,. 	 fr,4‘r:p2 	',11̀•," 	 5 4,- 5n3:1̀1405:5,N11  1:7 	EraRkne,P1,:tWar.4:41?:541WA Deio,!.,seryiço,executaack-' 	& 	,,,, 	 .„ 	,., 	.-.,‘„9-,•:1;.t!.:.:,4!,.-4s--tiTm.tp..,.--.4,...4-  

Funcionalidade Ator Envolvido 

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

NêtptSidadéllUAtElal iáVátà?d,:0,7I;.toTdõ-Sir,t~S;j5Fod,u,i)digiNijaltáraddi,i‘katitêta`:10:5.1ega:õã 
..;...---.v.,; ,•;0-9,--aretx.4.-?,e,‘,,?.c,. , .• •itn%,,t;-:".'a 	:7 '5,  . 	'. 	Mtit...›.M..Xtrz,?10,4:pi..,; :4tÇ;„;r4tát„.4.ywft serviços;contrata os.-,:t:- 	, 	,', 

	 judiciais do PJERJ 

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  

,ii.w*;:i.;;, --a ,  
Funcionalidade 	

j 	
Ator Envolvido 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
U9017 

EvA 
FNE-RJ 

ATENÇÃO: A cópia impressa a nartir • 
. 

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

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 
judiciais do PJERJ 
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- 

Funcionalidade Ator Envolvido 

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

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

N et g(sidadÇJ.9: 
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,,O.o:-4.. 5194,-,14R:2;;"•3/4-'3;es0:às.,..‘,—.4471-22:;.p,?:L. 

5.4.  _. 

GO
Funcionalidadé 	. Ator Envolvido 

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

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
gestoras de soluções de TI unidades • 	 a PJERJ' 	 - Todos os usuários internos e externos que se 

utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ _ N
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Funcionalidade Ator Envolvido 

1 - Execução do contrato nas instalações do FUER.] 
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; Unidades gestoras de soluções de TI 
Todos às usuários internos e externos que se 
utilizarn 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 

;N ét-êtãidé d é":42-1.5::0?,-aãi tki I i 40 0,tiggerWd i:',,.0à.ittigélr,40-ép,~70-0 Oliiê'5:t.1-fr5ãyQé'saiWilylpli-pÉi46,1i,tãj-ti 
.C1W-PtitirdW átiêirecietgairkl'W::'‘,:éXrPeirát,':ria'AôYáita:g:;d9tillfàg520M1:-.1"r '''' , 	''' ' 4.41-ri 

' 

IP 	• 	Funcionalidade 
" 

. 

Ator Envolvido 

J 

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

Área deTI 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 - Possibilidade de participação dos profissionais em 
exposições, fiscalizações, seminários, treinamento, 
suporte, implantações de sistemas e outros. 

, 

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

Nréeé'ãs 1 dás0 03 #G àYálit i CA exip:::0díg§:.`fititr'i p'sy;#fé,t0.j'd -d. :;(0.-§feràfittnimpwenç-otfizuç-Rêwà,p.nr” 
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Funcionalidade Ator Envolvido 

- 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
CCG018 

@VÃ!: 
eiTE 

ATENÇÃO: A cá ia imDressa a nartir d infranf 6 rAni n n-  

1 

• 
, 

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 dê 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de ' 
Todos os usuários internos e externos que s 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 

;NéCtStidaiplen 4j ii¡Adèp ,y-,ü?têifãg We'irsõêS, ' Cit''.  sistemas,, írEiiizátdekti5IFâWí5fiègtãç'áirdieWieds'Ai, 	4  .. 	' P'''-ier9”4"ngertiMgegginll".5g8''2-m  
Funcionalidade Ator Envolvido 

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

‘l..„êt..ee'icla-clék25f:tip4b0:e 	x-si lter:t• -Çpsiá swdáikR,TEG,,:áp,,ifefrá 
fâedLii i reta a7i4U t Cig§éjáráFiiiiâfriWiàrãtáZáiti:AélJR,Vt:tWintmigtrs.-.  

Funcionalidade 

Minta Cd if ereritet'd aS1,0.à.d róhi2átfa'S,r *.n.T.san 
Ator Envolvido 

1 - Submeter à aprovação da DGTEC as ferramentas 
diferentes das padronizadas por esta diretoria que 
deseja utilizar na prestáção 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 s 
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; unidades 
Todos os usuários 
utilizam 	de 
judiciais do PJERJ 

PJERJ; Comitê Gestor de TI c 
gestoras de soluções de 1 

internos e externos que $ 
serviços 	administrativos 

SêteSsidàdeiia7I:j24ItitilifáRobrigatoriarnentelt,-os3--rárribiehteWdà-WOrõdtieâd'4 1ióniõltigação-,WteS1  "s•-•,-,7~,--,~3,.--,...,0.,•••••••••-,-.4•-..,:-,•••,,,a 	:•;., •.•:••-•.t1,,,. 	 ,,,,,,••,',, •.fte••••fl ,••_-• ..,•:-.,,:.,,,•..,,. 	. 	..,,,w-b-,; 	 .  treinamento e •; cifle nv olvi me nto o !cise ry,a ncd o;,are,g rp's;?:ciekseg u ria nçaa-d éfiri idás•.:  pelo • contratante4,pc 
:CiâCek;tát 'CiAtrèï}kgtirdiftgge...Wán44k. 	01)-5's'r. 

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 s. 
administrativos 

- NeCeStidádk28f•Aeatá'r 'á arqü itetü rá-l0Cnbi‘ênteoPeeá.  k...;:••-,-,,,,,%-a,i,-..•:•;.;:r. ,At.,-.,,  -,-- 1:..'"Fifl,,,,-:.:,..-.4-:nr,--.” tt.'5V-t;.' • .P,C1*,,:a41;:::Ark;.E4:rtNTS‘r~c24,“-:,1,m4-ge,n2s.:Cgegt  ufrfü nciona I idad es •défi n iclas:pelé;cdntratariten 	ricif4s•ti(~=r41,?•-,-,, ;i4:-.-S:14-•,-;•zr.,,,,,,cr:-:csw,„•~0.,•,c;,: 
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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 s 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 
judiciais do PJERJ 

.ri4ga0S.ÁP 9:i»dgiuá.r.75.q.zaron:,, , ,I.R.I.P,,,gicitrn.,9!)."9_,-„,,X.,—• 	'dm 	-,‘ 	-- --t-,  -;- 	-•• 	t.Q 
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 
ejtin 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intraneté cópia não controlada. 
Todos.os usuários internos e externos que 
utilizarh de serviços administrativos 
judiciais do PJERJ  

,gosidopznitpikismbilfifir-ç.i..z .  elpfil;rfigtifflfrfilç recurso  r-  9> 16,0:06 -riasta. e ..éndenciándUiejERA e .faiçãlIgirrdociégelbsi9nOireibarát5: ji.rgi?ri4,,o-- ettileólt:ifiet‘rknti Faettaçaojig e.;IFIAados,';',sem;Ácu MUI a rli co 
..,...,,:.Ç.: 	 i;  •,r, k,., -,-;,,k.---:fetnr.:4•Noli-Sea-.:4,,,is,-:, 

;oUtrásdunçoes;docóntrátouwt. ''':'-' . 	iiii 	• .• - r--;.,;„,,~,.;:xtrry.w.Mia, ";• - .5: ' c4 ,̂t,nee'-i-ii•- '' ;  Funcionalidade 	 Ator Envolvido 

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 

pulados; disseminar informações para efeito de 
lização de dados; elaborar e manter dicionário 

e dados. 	• 

Area 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 

Mecttgidatletia 	 elo,:-.menos,..;CiftitifeetifSWiildeadoVrias15de endêntiáSWdcnPJERJ) tr;;alialharidti:teXclusiyamerite?paaçf.Suprir-cil,Se0i O. g.árqi.litetur;42;..,tecnológi3Oa,±1.ksyóiaoy. 	 ártrOó .oútras4Cinçoes.clwcontratitizi7;";  
Funcionalidade Ator Envolvido 

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 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 

1 
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Ator Envolvido 

ifil 
W à 

Funcionalidade 	- 

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 serviços; 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 
judiciais do PJERJ 
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'Necetsidad033DiStióhibilifáÉlídeteSde jirdjétérderdéS"eriVb1VirrierittiWàlátatIo"SY,KáSdeOndêntiãrd-d5 
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(Mil -e; quinhentos) pontos de funçao demandados em projetos pelo'PJERJ,e aind&nao entregues3  

Ator Envolvido 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

PJE RJ 

1—O serviço de liderança/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 

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 

_projetos. 
`.NeCeSidade:3:4 Olponibililak,lidere'skle sistemas,:álócéclosti$ dêperidêndiag,do:PJERJTê traballlahi 
exclusivamente"Pa Ca 'suprir. o.serviço de liderança de sistemas.i 	•.:'-', ',f,,-;;;J.:C.: ;5: •:: 	•z_.:4, ''':•-:',,::::!•; .ii,..-: • 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de liderança de sistemas engloba as Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d. 
tarefas 	de: 	gerenciamento 	do(s) 	sistema(s); PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
planejamento, 	acompanhamento 	da 	execução Todos os usuários internos e externos que s. 
adequada das demandas referentes ao(s) sistema(s) utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
pelo 	qual 	é 	responsável; 	orientação 	da 	equipe, 
assegurando a boa compreensão das necessidades 
do PJERJ, sugestão de soluções de desenvolvimento,-
participação em reunióès sobre modificações que, 
envolvam sistemas do qual seja responsável, além da 
obtenção e fornecimento de indicadores para gestão 
de cada demanda 

judiciais do PJERJ 

,Necessldade'35 	Disponibilizar pelo 	menos 	iiiht ':reCurd,ia I óta dOWria á.  :;;'dêpé 'M.el:c ia St,'•;‘:16`j.11 NT;  
itabálhS6d-6,;OU3iyarnenê'Pa'rát¡h:jilsiO10-ry'ritá.deliidkrankaiA'ekiteit'.idg':Wee's:Ïg'èiáNfrii.ilar.,''COI  
'éiiiiilafüiLiçã-ü,•d6,,Corit'eãi'eP 	 ''" ' 	• ' '• • ' 	' ' 	• - '' " I'it  	''''):'•:'"':'''I-Sb:''h.-?,,•4;'v?' 4:.'''»•çr• L..;i::;:t 

Funcionalidade Ator Envolvido 

1—O serviço de liderança/gerência de testes engloba Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d. 
as tarefas de: coordenar as atividades de testes PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
(funcionais 	e 	não 	funcionais) 	dos 	sistemas' Todos os usuários internos e externos que s. 
desenvolvidos ou mantidos pelo PjERJ; planejar de utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
cenários de teste e suas evidências, garantindo quê: 
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. 

judiciais do PJERJ 

Necegsidade36::,":Dispkinipiliiát,;•pèló ,rffiéricig.turtr:.retürSb:•aloCado,.51baÉ:200êtfdêóciadólillERrs‘ 
trabalbando e'xcluiV,amente pára sUprir.-O s'enik.cY.de•lideteopfgerehie;de;;ápl!ceçiyqs,:gereoppjs;'sÇ 

'. 'I  acürirkilartoni outfas..fua`ç&S'do Contrato. 	• - • .:4 	' 	- ' 	. 	• ' 	if- 	 ..).{. 	.7: • 	 ' 	..M.Vr. ('‘''r,l,' • 

Fundionalidade Ator Envolvido 

1 — O serviço de liderança/gerência de aplicativos Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI d• 
gerenciais 	engloba 	as 	tarefas 	de: 	coordenar 	as PJERJ; unidades gestoras de soluções de T 
atividades de desenvolvimento e manutenção dos Todos os usuários internos e externos que s. 
aplicativos 	de 	BI 	(Business 	Intelligence); 	planejar, 
acompanhar e cuidar da execução adequada das 
demandas referentes ao(s) aplicativos de BI pelo qual 
é responsável; orientara equipe assegurando a boa 
compreensão das necessidades do PJERJ; 	sugerir 
soluções de desenvolvimento; participar de reuniões 

utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	. 
judiciais do PJERJ 
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sobre modificações que envolvam aplicativo do qual 
seja responsável; além de obter e fornecer 
indicadores para gestão de cada demanda. 

'Netessidácietp.7VDiS15Cinibili±ártY; élitiVrti-erioSiQ:CifiVriti:irSo-graltreãdóttráS'íy'dêffefiffêntiáS:„.$-'dtikPjERjjW: 
ttrabalhando.lexclusiilamente,pareSCiprir:Crtsertviço deg dgrança/gerebcia dequalidadettisem?aeumular 

1; 14  cOrri•:otitfas:Júnçá-eS7d6;tontrato'Fic-3'Zfl 4, 	‘ t• 'g 	 ' -Vs74, Ç$44 TAè<1d  
Funcionalidade Ator Envolvido 

Área de TI do PJERJ; Comitê Gestor de TI de 
PJERJ; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os 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 PJERJ consigam interpretá-
los. 

r, 
Wg:KifotWIÇ I 115,1.,1....112$4;iit 	

:t.f.  • - 

-Sidáde:.9.E1Z1917,-5(2,,,,
,,ègr-áirásitpfzfx)

.?en1.1-S».4?‘kt.oNè tiát‘ 	
kgrntoy 

u,  a ?n,it.rV 	 r.„ •-"rit. 
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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 de Ti do PJERJ; Comitê Gestor de TI dc 
PRN; unidades gestoras de soluções de TI 
Todos os usuários internos e externos que se 
utilizam 	de 	serviços 	administrativos 	e 
judiciais do PJERJ 

..pr'elCufsbl,?aibt-âdOfsitià-S?':deb'éfidêheiãs5tdn`P'PjERI 
fii 

aitvtivárjrit*4Nkftlt4tIiiijR.  
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. 

Area 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 

, 
emais: equisitos 

Tipo 1: (capacitação) 
b3igigaiRikntà-t. *IA  

Requisito: Os profissionais•alocpdos 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 fPJERJ, com o objetivo de garantir a 
tránsferência de conhecimento_ para os funcionários deste sobre o 
prOcesso de trabalho e soluçõeS utilizadas, incluindo o fornecimento 
def,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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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 CRI 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.2  01/2008- SEFTI/TCU: 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 n2  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 É 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 n2  2.271, 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 contratáda 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-BRÁXIS, que 
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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 nd 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. 

Tipos : (requisitos de segurança) 

411 

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

d'ipo 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, menagens 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 segurans.  a ou credibilidade do Tribunal, tendo 
em vista que diversas informações sigilosas são mantidas pelos seus 
sistemas corporativos. 

Tipo 5 : (requisitos de segurança) 

• 

Requisito: Deverá ser comunicado a DGTEC antecedendo 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 
sei:viços 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 execução 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 compatível com o software de apoio à leitura 
Virtual Vision ou outro que venha a ser adotado como padrão pelo 
PJERJ. 

.4=1,3'\WPOISN'  TRT~9,91-1-11,ÇR:ga-net41 
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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 ó 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 

S*  
?:  

'''' 	Cl 	''.: 	:,:i.i.,• 	r 	I  Á* 
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 vinculo 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 

" o. 
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3 	- 	Contratação 	de 	serviços 
especializados 	 de 
desenvolvimento, 	manutenção, 
conversão de dados, suporte e 
documentação 	de 	sistemas 	a 
serem 	prestados 	por 	empresa 
com 	experiência 	nestas 
atividades. 

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

Procuradoria Cera' do Trabalho DF, 
licitação n2  00001/2015; 

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 documentação' de sistemas a serem prestados por empresa com experiência nestas 

atividades, com remuneração pelos serviços calculadá 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) 	Sustentação - 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 ciOsa meta, ou seja, a entrega de soluções, 
mensurados em pontos de função, em volume compatível com a meta servirá como 
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ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
parâmetro para pagamento do serviço.  

B) 	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 função 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). 

At LISE"DASSOLUÇ ES RNATIVASEXISTE 

Requisito 
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.'.;:.a pi lça. 
olução 	1 	encontra-se 

i 	tada em outro órgão ou 
de 	da 	Administração 

Pública? 
Soluç ão 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 Soluç 	1  ão 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 - Moreg-Jus Brasil? 

Solução 1 

, 
X 

A 	solução 	2 	encontra-se 
inaada 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? 

Solu ção 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 - Moreg-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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ATENÇAO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

A solução 3 está disponível no 
Portal 	do 	Software 	Público 
Brasileiro 

.Solução 3 X \ 

A solução 3 é um software livre 
ou software público Soluça-o 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 - Moreq-Jus Brasil? 

Solução 3 X 

f5113STJEICATIVAIDASOILMAWESCOLIIIDAW 4  --- - -- ' — .';',:,;..;,a•-::::irj";:.Q.2:-;- :.irk.2:t.L,i..------  •  • 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 PJERI 

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

16.037 pontos de função por 15 meses. A pesquisa do valor de ponta 
de função vencedor em editais nos remete a um valor unitário média 
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 estimada 
para o lote 1 é de R$ 13.660.798.  
16.860 pontos de função por 15 meses. A pesquisa do valor de ponta 
de função vencedor em editais nos remete a um valor unitário média 
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 estimada 
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. 

giENEM105';ESPEMDOS 
Beéfícibt'-' 
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 deverá aprovar as 
ordens de serviço.  
WAVAILIAÇAADASJN_KES$,1 , OhOgWilleAl7g),VAÇAQMAP.ALEinea 
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7 
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intraneté 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 daM ,,etodologia 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. 

Wee,50.VintPCPMNEJAMENTP.0* arAÇAQM 
DtedrentélTéthitá' , 	....„ 	, „ 	_ 	,.„ Untedi-ante,,DeMahdanté..' ,;10tOçOn;4:A011,piÉtjáthier,  

,)% 1 Norríe.fjpiá„ t4-,ícula NoNgWiAa tanarr"  
De 	DES S 	Nome e matrícula 

Rio de Janeiro, 

rtr 
- 	matr,01122415  

7-'1 de 	Jutmo 	de 2016. 
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