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 1  INTRODUÇÃO

O presente  artefato  tratará  a  respeito  da  sustentabilidade  do  negócio  com relação  aos

serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e digitais de

primeira instância e segunda instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ.

 2  RECURSOS  NECESSÁRIOS  À  CONTINUIDADE  DO  NEGÓCIO  DURANTE  E

APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO

 2.1  Recursos Materiais

No. Descrição Qtd Disponibi-
lidade

Ações para obter o recurso Responsável

01 Pontos de Rede 19 Enquanto a 
Solução for 
utilizada para
prestação dos
serviços de 
TI

01) Levantamento dos pontos de rede 
utilizados.
02) Deve ser disponibilizado um ponto de 
rede por equipamento levantado.
03) Solicitar a instalação dos  pontos de rede
a Secretaria de Administração – SECAD.

Fiscal Técnico/
Equipe técnica, 
Fiscal 
Requisitante/
Equipe 
Requisitante de 
fiscalização.
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02 Pontos de Força 19 Enquanto a 
Solução for 
utilizada para
prestação dos
serviços de 
TI

01) Levantamento dos locais a serem 
alocados os equipamentos.
02) Deve ser disponibilizado pontos de força
para cada equipamento.
03) Solicitar a instalação dos  pontos de rede
a Secretaria de Administração – SECAD.

Fiscal Técnico/
Equipe técnica, 
Fiscal 
Requisitante/
Equipe 
Requisitante de 
fiscalização.

03 Estação de trabalho 
composta de: 
Computador com 
dois monitores, 
incluso sistema 
operacional com 
imagem padrão, no-
break, mouse, 
teclado, mesa ou 
ilha de trabalho

19 Enquanto a 
Solução for 
utilizada para
prestação dos
serviços de 
TI

01) Levantamento das Estações de trabalho.
02) Deve ser disponibilizado as Estações de 
trabalho.
03) Solicitar a instalação das Estações de 
trabalho a Secretaria de Administração – 
SECAD.

Fiscal Técnico/
Equipe técnica, 
Fiscal 
Requisitante/
Equipe 
Requisitante de 
fiscalização.

04 Acesso aos 
ambientes de testes/
homologação dos 
Sistemas que estão 
em Equipamentos 
Servidores nos 
Datacenter do 
Prédio Centro de 
Documentação e 
Informática e Fórum
Clóvis Beviláqua 
(Servidores e 
equipamentos de 
Backup).

Todos
os

dispo-
níveis
nos

referi-
dos
Data

centers

Enquanto a 
Solução for 
utilizada para
prestação dos
serviços de 
TI

1) Solicitar a Departamento de Infraestrutura
de TI e a Divisão de Gestão de Serviço os 
respectivos acessos.

Fiscal Técnico/
Equipe técnica, 
Fiscal 
Requisitante/
Equipe 
Requisitante de 
fiscalização.

 2.2  Recursos Humanos

Função Formação Atribuições

Gestor de Deman-
das da Fábrica

Conhecimento em 
gestão de demandas 
em Fábricas de 
Software

1) Receber, Classificar e Encaminhar as ordens de serviço para a Fábrica
de Software
2) Monitorar a execução das OSs
3) Monitorar geração de versões dos sistemas
4) Emitir relatórios e estatísticas de produtividades e atendimento das OSs

Diretor da Divi-
são  

Conhecimento em 
gestão de demandas 
e acompanhamento

1) Monitorar desempenho da fábrica
2) Reuniões de acompanhamento com Gestor da Fábrica da Contratada
3)  Responsável  pelo acompanhamento  e  gestão  técnica  das  atividades,
datas, entregáveis e acompanhamento da equipe da CONTRATADA.
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Gerente de 
Configuração

Conhecimento em 
gerencia de Configu-
ração

1) Gerenciamento de Configuração dos ambientes de desenvolvimento,
testes e homologação
2) Definir política de versionamento
3)  Definir e assegurar o uso dos padrões de nomenclatura,  políticas de
modificação  de  versões  e  releases,  criação  de  baselines  e  datas  de
liberação;

Analista de 
Métricas

Conhecimento em 
contagem de Pontos 
de Função

1)  Conferir  planilhas  de  Ponto  de  Função  geradas  pela  contratada
referentes a determinação de prazo e custo das OSs
2) Conferir  e validar planilhas de faturamento geradas pela Contratada
referentes  ao  custo  das  OSs  atendidas  mensalmente  pela  fábrica de
software.
3) Emitir Parecer Técnico para aprovação ou rejeição das solicitações de
pagamento.

Profissionais de 
Qualidade de 
Software

Conhecimento em 
Tecnologia da Infor-
mação e Qualidade 
de Software

1) Monitoração do uso do Processo de Desenvolvimento de Software atra-
vés de sua avaliação contínua, identificação e ações corretivas dentro de
uma estratégia de melhoria dos processos

2) Definir padrões de desenvolvimento de software

3) Estabelecimento do uso dos métodos e ferramentas padronizadas

4) Revisão dos artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento

5) Busca de conformidade com os padrões de desenvolvimento de softwa-
re

6) Efetuar testes de aderência aos padrões de qualidade

Analistas de Ne-
gócios

Conhecimento em 
Tecnologia da Infor-
mação

1) Reuniões com usuários

2) Definir Documento de Visão

3) Homologação dos artefatos e versões dos sistemas gerados pelo Forne-
cedor.

4) Responsável pelo acompanhamento da implantação de versão do siste-
ma e repasse de conhecimento a Equipe do Serviço Central de Atendi-
mento em Tecnologia da Informação.

 3  ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAIS

Evento Ações Responsável

Encerramento abrupto 
       do contrato

PREVENTIVAS 01) Validar a documentação de cada entrega
 realizada.

Analista de 
Negócios

02) Absorver os códigos fontes dos sistemas 
periodicamente conforme a Gerencia de Configuração do
TJCE.

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

03) Assegurar a transferência periódica de Analista de 
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       conhecimento. Negócios

CONTIGÊNCIA

01)  Continuidade  dos  serviços  essenciais  pelos
  servidores  da  área  de  TI  do  TJCE  que
  participaram  da  transferência  periódica  de
        conhecimento. 

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

02) Realizar planejamento de absorção do sistema SAJ,
com a manutenção realizada por servidores da área de TI
do TJCE.

Escritório de 
Projetos

03)  Realizar  planejamento  de  utilização  do  Pje  para
suprir algumas funcionalidades do sistema.

Escritório de 
Projetos

Atraso Substancial no
Cronograma das 
Entregas

PREVENTIVAS: 01) Solicitar à CONTRATADA relatórios de progresso 
periódicos.

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

CONTIGÊNCIA

01) Realizar reunião de replanejamento do projeto

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

02) Apurar multas, penalidades ou sanções administrati-
vas de acordo com o estabelecido no contrato Gestor do Contrato

03) Verificar oportunidade de continuidade contratual

Não cumprimento das
outras cláusulas 
contratuais.

PREVENTIVAS 01) Gerenciar o cumprimento das cláusulas contratuais

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

CONTIGÊNCIA

01) Apurar multas, penalidades ou sanções administrati-
vas de acordo com o estabelecido no contrato Gestor do Contrato

02) Rescindir Contrato

Entrega de produtos 
sem qualidade.

PREVENTIVAS 01) Validar artefatos produzidos pela contratada

Profissionais de 
Qualidade de 
Software

CONTIGÊNCIA 01) Apurar multas, penalidades ou sanções administrati-
vas de acordo com o estabelecido no contrato

Gestor do Contrato
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02) Verificar oportunidade de continuidade contratual

Equipe da contratada 
insuficiente para 
atender as demandas 
que necessitem serem
atendidas nas 
instalações do TJCE.

PREVENTIVAS:
01) Monitorar a produtividade da equipe local da Contra-
tada, bem como, verificar a conformidade da qualifica-
ção destes com a exigida na contratação.

Diretor do 
Departamento de 
Sistema/Diretor do 
Departamento de 
Informática da 
Comarca de 
Fortaleza

CONTIGÊNCIA:

01) Apurar multas, penalidades ou sanções administrati-
vas de acordo com o estabelecido no contrato Gestor do Contrato

02) Verificar oportunidade de continuidade contratual

Encerramento do 
Contrato

PREVENTIVAS
01) Planejar a utilização de uma solução que atenda as
necessidades da virtualização judicial. 

Equipe de contrata-
ção indicada pelo 
Secretário de TI – 
SETIN

CONTIGÊNCIA
01) Realização do planejamento realizado para a solução 
que atenda as necessidades da virtualização judicial.

Equipe de contrata-
ção indicada pelo 
Secretário de TI – 
SETIN

 4  AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

ID Ação Responsável Data Início Data Fim

01

Providenciar  a  entrega  dos  códigos  fontes  e  documentação
relativa às versões finais do SAJ, cuja utilização pelo TJCE
dar-se-á  apenas  para  a  sustentação/manutenção,  por  equipe
própria do TJCE.

CONTRATADA 1 mês  antes  do
final  do
contrato.

Término  do
contrato

02
Assumir a responsabilidade de forma gradual, pelos serviços
prestados  pela  fornecedora  anterior,  preparando-se  para  o
início efetivo da operação. 

Responsável
pela

manutenção da
solução de

virtualização
judicial

30 dias antes do
fim  do  contrato
atual.

Término  do
contrato.

03
Revogação de perfis de acesso – todos os acessos do pessoal
da CONTRATADA serão revogados, bem como a eliminação
de caixas postais

TJCE Término  do
Contrato

10 dias após o
término  do
contrato 

04
Providenciará  a  devolução  de  quaisquer  equipamentos
disponibilizados  a  seus  funcionários  para  exercício  das
atividades contratualmente estabelecidas

CONTRATADA Término  do
Contrato

10 dias após o
término  do
contrato
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 5  ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

 5.1  Transferência de Conhecimento

ID Item Forma de Transferência do Conhecimento

01 Estrutura lógica dos 
Sistemas

A CONTRATADA repassará  todas  as  estruturas  lógicas  dos  sistemas  alteradas  ou
incluídas  em todas as solicitações de alterações que ocorrem durante a  vigência do
contrato.
Deve  envolver  especificações  técnicas  e  detalhadas,  contendo:  funcionalidades,
requisitos e classes dos sistemas utilizados no TJCE.

02 Regras de negócio A CONTRATADA repassará todas as regras de negócio alteradas ou incluídas em todas
as solicitações de alterações que ocorrem durante a vigência do contrato.
Deve  envolver  especificações  técnicas  e  detalhadas,  contendo:  funcionalidades,
requisitos e classes dos sistemas utilizados no TJCE.

 5.2  Direitos de Propriedade Intelectual (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) 

 5.2.1  À CONTRATADA será  garantido o direito  de propriedade intelectual  do  SAJ,  consubstanciado no

direito autoral,  patrimonial e comercial, seus componentes de software, suas adaptações, derivações e

customizações resultantes da execução dos serviços previstos no Termo de Referência, consoante Leis

9.609/98.
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