
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – AVC

AQSETIN2019020 – Aquisição de Licenças de Software de edição audiovisual

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Para atender à demanda descrita no Documento de Oficialização da Demanda (DOD), a solução

de tecnologia da  informação,  deverá prover a aquisição de 10 (dez) licenças  Adobe CreativeCloud for

teams, com as instalações de todos os plugins que se fizerem necessários com período de subscrição  de 48

(quarenta e oito) meses a partir da ativação do produto, contemplando:

•Acesso a todos os serviços, recursos e softwares incluindo Photoshop, Lightroom, Illustrator,

Premiere,  InDesing,  Dreamweaver  e  aqueles  do  site

http://www.adobe.com/br/creativecloud/catalog/desktop.html

• Ferramenta de gerenciamento de licenças;

• A subscrição deve garantir a criação, edição e exclusão de usuários até o limite das licenças

contratadas, tantas vezes que se fizerem necessárias;

• O gerenciamento de usuários será realizado pela Contratante;

• Atualizações de aplicativos durante a vigência do período de subscrição;

A solução também deverá  prever  a  garantia  das  licenças  durante  a  vigência  do  período de

subscrição;

2. REQUISITOS DE NEGÓCIO DA ÁREA REQUISITANTE

2.1. Necessidades de Negócio

Necessidade Funcionalidade Envolvido

Garantir  a  in-
fraestrutura de
TIC

Tornar robustas e tecnologicamente atualizadas as de-
mandas por comunicação institucional nas áreas de im-
prensa, de publicidade, de relações-públicas, comuni-
cação interna e de suporte tecnológico de comunicação
audiovisual deverão ser.

Assessoria de Comunicação Social
da Presidência do TJCE;

Escola Superior da Magistratura do
Estado do Ceará – ESMEC;

Coordenadoria De Desenvolvimen-
to De Sistemas.

http://www.adobe.com/br/creativecloud/catalog/desktop.html


2.2. Demais Requisitos

Requisito Descrição

Manutenção

Da Garantia e Suporte Técnico Remoto

A garantia das licenças e suporte técnico remoto deverão ser fornecidos duran-
te a vigência do contrato sem quaisquer custos adicionais ao TJCE;

A solução deve contemplar a garantia das licenças pelo período de 48 (quarenta
e oito) meses, contados a partir da emissão do respectivo termo de recebimento
definitivo;

Durante o período de garantia dos produtos, deverão ser fornecidos gratuita-
mente: correções, novas versões, releases ou atualizações mais recentes comer-
cialmente disponíveis dos produtos e suporte técnico remoto;

O suporte técnico remoto deverá ser prestado diretamente pela empresa forne-
cedora da solução de TI e deverá contemplar (no mínimo): atendimento tele-
fônico ou atendimento por meios eletrônicos (via Internet),  para solução de
problemas de funcionamento/configuração, sem custos adicionais para o TJCE;

O suporte técnico remoto deverá ser prestado em língua portuguesa;

O atendimento remoto será prestado no regime 8x5 (oito horas por dia cinco
dias por semana em dias úteis e no horário comercial por telefone ou por meio
eletrônico, via web);

O número de solicitações de suporte remoto será ilimitado;

Os chamados remotos deverão ser abertos e registrados diretamente com a em-
presa fornecedora da solução de TI e gerenciados pelo(a) mesmo(a) através de
atendimento telefônico, web e/ou por e-mail, fornecendo neste momento o nú-
mero, data e hora de abertura do chamado. Este será considerado o início para
contagem dos prazos estabelecidos.

Requisitos de Segurança

A empresa fornecedora da solução de TI deverá tratar como “confidenciais”
quaisquer informações, a que tenha acesso para execução do objeto, não po-
dendo revelá-las ou facilitar sua disponibilização a terceiros. A obrigação per-
manecerá válida durante o período de vigência contratual e o seu descumpri-
mento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a empresa ofer-
tante da solução de TI;

As obrigações e conhecimentos sobre os requisitos de segurança serão ratifica-
dos pelo TJCE e a empresa fornecedora da solução de TI em documentos pos-
teriores: termo de compromisso e termo de ciência.

3. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS

Solução – Aquisição de licenças Adobe CreativeCloud

Entidade
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH PE Nº 84-2017

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – ARP – B PE-18/2018

Descrição
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 10 (dez) licenças Adobe Creative-
Cloud, com subscrição e garantia pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

Fornecedor

OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA;

TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA; 

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

MCR SISTEMAS DE CONSULTORIA LTDA.

Valor: R$ 187.219,83



4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES

Quadro-resumo da aplicabilidade dos requisitos elencados no art. 14, II, alíneas “a” a “f”, da

Resolução N° 182 do CNJ, para cada uma das alternativas  relacionadas no item 3.

Requisito
ID da

Solução
Sim Não N/A

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Ad-
ministração Pública Federal?

1 X

A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? 1 X

A Solução é um software livre ou software público? 1 X

A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas 
definidas no Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) do Poder 
Judiciário?

1 X

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando hou-
ver necessidade de certificação digital)

1 X

A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técni-
cas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas In-
formatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciá-
rio (Moreq-Jus)?

1 X

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

5.1. Identificação

Aquisição de 10 (dez) licenças Adobe CreativeCloud -AllAppsMultiplePlatformsMultiLatin

American  LanguagesLicensing para  atender  as  necessidades  do  Judiciário  Cearense,  observadas  as

especificações  técnicas  e  demais  condições  estabelecidas  no  ANEXO  I  –  ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS.  A solução deve prever o prazo de 48 (quarenta e oito) meses de subscrição e garantia das

licenças.

5.2. Justificativa

Durante a pesquisa mercadológica verificou-se que os produtos (plugins e demais aplicações)

Adobe são aglutinados em uma só suíte – conjunto de software ou conjunto de aplicativos – chamada,

CreativeCloud, cuja mesma contempla as aplicações que seguem:

• Photoshop

• Lightroom

• Illustrator

• InDesign

• Adobe XD

• Premiere Rush

• Premiere Pro

• After Effects

• Dimension

• Acrobat Pro

• Dreamweaver

• Animate

• Audition

• Lightroom Classic



• Character Animator

• Spark

• Bridge

• Media Encoder

• InCopy

• Prelude

• Story Plus

• Fuse (Beta)

Devido  a  esse  formato  de  licenciamento,  o  investimento  na  aquisição  indica  uma  maior

vantajosidade,  segurança  e  confiabilidade  quanto  ao  atendimento  das  demandas  dos  Setores  do  TJCE

sensíveis ao uso das ferramentas, bem como notório ganho quanto às políticas de qualidade, entrega e de

garantia dos mesmos. Logo, a aquisição soluciona, de maneira satisfatória, a demanda da Administração. 

Vale  ressaltar  que,  o  período  de  subscrição  de  48  (quarenta  e  oito)  meses  garante  à

Administração a prerrogativa de gozo de uma solução estável, devidamente atualizada, com suporte e por um

período suficiente para maturar a equipe com uma solução completa e robusta.

5.3. Descrição

Contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  de  10  (dez)  licenças  Adobe

CreativeCloud  –  AllAppsMultiplePlatformsMultiLatin  American  LanguagesLicensing  para  atender  as

necessidades do Judiciário Cearense, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas

no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. A solução deve prever o prazo de 48 (quarenta e oito)

meses de subscrição e garantia das licenças..

5.3.1. Bens e Serviços que Compõem a Solução

Id Bem/Serviço Quantidade
Unidade de

Medida
Valor Unitário

(MÉDIA)
Valor Total
(MÉDIA)

1

LICENÇA DE USO DOS APLICA-
TIVOS  DO  PACOTE  DE
SOFTWARE  ADOBE  CREATIVE
CLOUD PELO PERÍODO DE 48
(QUARENTA  E  OITO)  MESES
DE SUBSCRIÇÃO E GARANTIA.

10 Und R$ 18.721,98 R$ 187.219,83

Total Global (MÉDIA): R$ 187.219,83

5.4.  Relação entre a demanda e a quantidade

Id Demanda Prevista Bem/Serviço
Unidade de

Medida
Quantitativo a
ser Contratado

1
Atualização e ampliação do am-
biente Adobe do TJCE.

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS
ADOBE  CREATIVECLOUD
–  ALLAPPSMULTIPLE-
PLATFORMSMULTILATIN
AMERICAN  LANGUAGES-
LICENSINGPELO PERÍODO
DE 48 (QUARENTA E OITO)
MESES DE SUBSCRIÇÃO E
GARANTIA.

UND 10



5.5. Benefícios Esperados

Benefícios Descrição

Garantir atendimento jurisdicional à sociedade.

Assegurar  o  desempenho e  a  segurança  das  atividades,

garantindo  o  atendimento  ao  público  na  prestação  do

serviço jurisdicional.

Atualizar a solução Adobe TJCE.
Evolução qualitativa dos serviços as quais as licenças se

destinam.

Garantia de manutenção
Garantir o suporte atualização das licenças pelo período

mínimo de 48 (quarenta e oito) meses.

6. PESQUISA MERCADOLÓGICA

Empresa A

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

Gov Creative Cloud For Teams All
Apps All  Multiple  Platforms  Multi
Latin  American  Languages  Team
Lic.

10 R$ 20.453,76 R$ 204.537,60

Total Global: R$ 204.537,60

Empresa B

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

LICENÇAS  –  ADOBE
Licença  Creative  Cloud  for  teams
All Apps – Multiple Platforms – 48
meses pacote completo

10 R$ 16.470,00 R$ 164.700,00

Total Global: R$ 164.700,00

Empresa C

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

Creative  Cloud  for  Teams  All  MP
ML Nivel 2(10-49) - Licença Nova
– VIP Subscrição Governo – 48 me-
ses.

10 R$ 19.242,19 R$ 192.421,90

Total Global: R$ 192.421,90

Média de Preços – Aquisição de 10 (dez) licenças Adobe Creative Cloud

1

LICENÇA DE USO DOS APLICA-
TIVOS  DO  PACOTE  DE
SOFTWARE  ADOBE  CREATIVE
CLOUD  PELO  PERÍODO  DE  48
(QUARENTA E OITO) MESES DE
SUBSCRIÇÃO E GARANTIA.

10 R$ 18.721,98 R$ 187.219,83

Total Média Global: R$ 187.219,83

7. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL



Devido ao fato do TJCE já utiliza a solução ADOBE, não há necessidades adicionais para a

implantação da solução de TI.

8. APROVAÇÕES

Agildo Caetano da Silva – 800
Integrante Técnico

Rômulo Pereira Cidrão de Oliveira – 9227
Integrante Requisitante

Francisco José Pessoa Furtado – 8284
Integrante Administrativo

Fortaleza, 24 de julho de 2019.




