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 1  INTRODUÇÃO

 1.1  O presente artefato tratará a respeito da sustentabilidade do negócio com relação a prestação de

serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para disponibilização de Solução

Integrada de Software de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, incluindo o suporte técnico,

atualização,  implantação,  parametrização,  integração  de  sistemas  legados,  treinamento,

manutenção corretiva, evolutiva e preventiva, bem como o desenvolvimento de novos módulos de

acordo.

 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 06 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 e 
Infraestrutura – Seadi.

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

02 Pontos de Força 06 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  e 
Infraestrutura – Seadi.

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

03 Estação de trabalho 06 Enquanto a 01) Levantamento das Estações de trabalho. Fiscal Técnico/



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

Solução for 
utilizada para
prestação dos
serviços de 
TI

02) Deve ser disponibilizado as Estações de 
trabalho.
03) Solicitar a instalação das Estações de 
trabalho a Gerência de Infraestrutura de TI e 
a Coordenadoria de Gestão de Serviço.

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 Gerência de Infraestrutura de 
TI e a Coordenadoria de Gestão de Serviço 
os respectivos acessos.

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

 2.2  Recursos Humanos

Função Formação Atribuições

Preposto da Con-
tratada

Conhecimento em 
gestão de demandas

1) Atuar como interlocutor principal junto ao Gestor do Contrato
2) Receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões técnicas, le-
gais e administrativas referentes ao andamento contratual
3) Acompanhar os procedimentos de abertura e classificação das deman-
das referentes aos serviços contratados
4) Monitorar a execução das demandas
5) Monitorar geração de versões dos sistemas
6)  Emitir  relatórios  e  estatísticas  de  produtividades  e  atendimento  das
demandas

Gerente de Proje-
tos da Contratada

Certificação PMP, 
devendo ser compro-
vado através da 
apresentação de Cer-
tificação PMP (Pro-
ject Management 
Professional) emiti-
da pelo PMI – Pro-
ject Management 
Institute ou MBA em
Gerência de Projetos

1) Gerenciar o projeto de implantação da solução

Profissionais da 
Contratada

Conforme Anexo IV 
– Perfis e Qualifica-
ções Profissionais

1) Executar a acompanhar os serviços contratados

Coordenador dos 
Sistemas Admi-
nistrativos

Conhecimento em 
gestão de demandas 
e acompanhamento

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



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 pela Con-
tratada
4) Responsável pelo acompanhamento da implantação de versão da Solu-
ção e repasse de conhecimento a Equipe do Serviço Central de Atendi-
mento em Tecnologia da Informação.

Fiscais do Contra-
to

Conhecimento em 
Tecnologia da Infor-
mação ou da área de 
negócios

1) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nos aspectos técnicos,
e administrativos e operacionais.

 3  ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAIS

Evento Ações Responsável

Encerramento abrupto

       do contrato

PREVENTIVAS

01) Validar a documentação e serviços executados e 
entregues pela Contratada.

Analista de 
Negócios

02) Validar o depósito do código fonte da Solução, junto 
à autoridade brasileira que controla a propriedade 
intelectual de softwares.

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos

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

CONTINGÊNCIA

01)  Receber  cópia  atualizada  dos  códigos  fontes
referente  à  última  versão  da  Solução  implantada  no
TJCE

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos

02)  Executar  a  manutenção  temporária  da  Solução
através de equipe do TJCE e/ou empresas contratadas de
forma  a  garantir  a  continuidade  dos  processos  de
trabalho informatizados pela Solução. 

Gerência de 
Sistemas

03)  Realizar  novo planejamento para  a  contratação  de
uma nova Solução.

Gerência de 
Governança de TI

Atraso Substancial 
no Cronograma das 
Entregas

PREVENTIVAS: 01) Solicitar à Contratada relatórios de progresso peri-
ódicos.

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos

CONTINGÊNCIA

01) Realizar reunião de replanejamento do projeto

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos

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

Fiscais do Contrato

03) Verificar oportunidade de continuidade contratual Gestor do Contrato

Não cumprimento 
das outras cláusulas 
contratuais.

PREVENTIVAS 01) Gerenciar o cumprimento das cláusulas contratuais

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos e 
Fiscais do Contrato

CONTINGÊNCIA

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

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos e 
Fiscais do Contrato

02) Rescindir Contrato Gestor do Contrato



Entrega de produtos 
sem qualidade.

PREVENTIVAS
01) Validar a documentação e serviços executados e 
entregues pela Contratada.

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos e 
Analista de 
Negócios

CONTINGÊNCIA

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

Coordenador dos 
Sistemas 
Administrativos e 
Fiscais do Contrato

03) Verificar oportunidade de continuidade contratual Gestor do Contrato

Encerramento do 
Contrato

PREVENTIVAS
01) Planejar a contratação da continuidade da prestação
dos serviços pela Contratada ou contratação de uma nova
Solução

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

CONTIGÊNCIA 01) Realização de um novo processo de contratação

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
Realização do planejamento da contratação da continuidade da
prestação dos serviços pela Contratada ou contratação de uma
nova Solução

Gestor e Fiscais
do Contrato

10  meses  antes
do  final  do
contrato.

4  meses  antes
do  final  do
contrato.

02

Assumir a responsabilidade de forma gradual, pelos serviços
prestados  pela  fornecedora  anterior,  preparando-se  para  o
início  efetivo  da  operação  (caso  seja  contratada  uma  nova
Solução). 

Nova
Contratada

30 dias antes do
fim  do  contrato
atual.

Término  do
contrato.

03

Promover  a  transição  contratual,  produzindo  um  plano  de
transição,  com  transferência  de  procedimentos  e  técnicas
empregadas, sem perda de informações, aos técnicos do TJCE
ou os da nova pessoa jurídica que continuará a execução dos
serviços, sem interrupções.

Equipe
instituída pelo
Secretário de
Tecnologia da
Informação –

SETIN e equipe
indicada pela
Contratada.

2  meses  antes
do
encerramento
do contrato

Término  do
contrato 

04
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 

05
Envio do plano de entregas e atividades  pendentes, contendo
cronograma  e  ações  para  entregas,  dentro  da  vigência  do
contrato,  dos  valores  em  aberto  dos  serviços  de
desenvolvimento sob demanda.

CONTRATADA 60 dias antes do
término
contratual

55  dias  antes
do  término
contratual

 5  ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

 5.1  Transferência de Conhecimento



ID Item Forma de Transferência do Conhecimento

01 Documentação 
Técnica dos Sistemas

A Contratada  repassará  a  seguinte  documentação  técnica  dos  sistemas  incluindo  as
alterações que ocorrem durante a vigência do contrato: dicionário de dados e MER.

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.

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

 5.2.1  A propriedade  intelectual  da  Solução  fornecida  permanecerá  na  titularidade  do  respectivo

fabricante, vedado ao TJCE cedê-la, salvo autorização da Contratada, conforme disposição do

art. 111, da Lei n. 8.666/93.

 5.2.2  A Contratada deverá garantir  ao TJCE que o conjunto de software licenciado para uso não

infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets.

 5.2.3  Pertencerá ao TJCE a propriedade intelectual de todos os dados inseridos e armazenados na

Solução / Banco de Dados, relatórios, diagramas, fluxogramas, modelos, material didático de

treinamento, inclusive gravação de palestras e aulas, produtos gerados em função da migração e

integração de dados. A regra está em conformidade com a Lei nº 9.609/1998, que dispõe sobre

propriedade intelectual de programa de computador e com a Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre

direito autoral, sendo vedada a comercialização destes, a qualquer título, por parte da Contratada,

salvo se formal e previamente autorizado pelo contratante.

 5.2.4  A utilização  de  soluções  ou  componentes,  proprietários  da  Contratada  ou  de  terceiros,  na

construção  dos  programas  ou  quaisquer  artefatos  relacionados  ao  presente  documento,  que

possam afetar a propriedade da Solução, deverá ser formal e previamente autorizada pelo TJCE.

 5.2.5  Para efeito de garantia de continuidade dos processos de trabalho do TJCE, a Contratada deverá

comprovar ao Gestor do Contrato o depósito do código fonte da Solução, junto à autoridade

brasileira que controla a propriedade intelectual de softwares, para garantia da continuidade dos

serviços  em  caso  de  rescisão  contratual,  descontinuidade  da  Solução  comercializada  ou

encerramento das  atividades  da Contratada,  conforme disposição do art.  19 da Resolução n.

211/2015,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  consecutivos,

contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato pelas partes.

 5.2.6  O  procedimento  descrito  no  subitem  anterior  deverá  ser  executado,  semestralmente  pela

Contratada, a partir do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato pelas partes.

 5.2.7  No caso de rescisão contratual, descontinuidade da Solução comercializada ou encerramento

das atividades da Contratada, fatos que venham a descontinuar a Solução, a Contratada deverá



fornecer  ao TJCE cópia atualizada dos códigos  fonte referentes  à última versão implantada,

ainda  assim,  o  TJCE fica  autorizado  a  ter  acesso  ao  código  fonte  custodiado  e,  por  prazo

indeterminado,  a  usá-lo e  a  fazer  modificações  necessárias  à  continuidade  dos  processos  de

trabalho informatizados pela Solução.

 5.2.8  A Contratada deverá assegurar ao TJCE, em caso de descontinuidade de qualquer produto da

Solução, e durante a vigência contratual, o direito ao uso de qualquer produto que o substitua.
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