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 1  INTRODUÇÃO

O Plano de Sustentação trata da aquisição de Licenças Microsoft para o Tribunal de Justiça do

Estado do Ceará.

 2  RECURSOS  NECESSÁRIOS  À  CONTINUIDADE  DO  NEGÓCIO  DURANTE  E

APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO

 2.1  Recursos Materiais

Para a aquisição das licenças não será necessário nenhum recurso material, devido a execução de

caráter  simplificado  da  solução  (mídias  de  DVD  a  serem  entregues  ou  link  para  realização  de

downloads).

 2.2  Recursos Humanos

Função Formação Atribuições

Analista de Suporte
(Serviço de 3º Nível de

suporte - TJCE)

Conhecimento na operação da solução
adotada.

Operacionalizar a solução
adotada no TJCE.

Gerente de
Infraestrutura de TI /
Coordenador(a) de
Suporte Técnico. 

Conhecimento em suporte na área de
Tecnologia da Informação e Comunicação

(TIC).

Gerenciar a
operacionalização da

solução.

 3  ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAIS

 4  AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Não teremos  nenhuma ação  relacionada  à  transição  e  encerramento  contratual  visto  que  este



processo  trata  da  aquisição  de  licenças  de  software  de  simples  fornecimento  e  que  não gera
obrigações futuras para com a empresa fornecedora..

 5  ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

 5.1  Transferência de Conhecimento

Não se aplica, uma vez que teremos apenas aquisição de licenças de softwares.

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

O direito de posse e propriedade de todos os artefatos e produtos elaborados pela empresa fornecedora
da solução em decorrência da aquisição é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sendo vedada sua
cessão, locação ou venda a terceiros.

 6  APROVAÇÕES

Samuel Antunes de Carvalho – 1882
Integrante Técnico

Alexys Ribeiro Negreiros – 8201
Integrante Requisitante

Fábio de Carvalho Leite - 9594
Integrante Administrativo
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