
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no
Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a
viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecen-
do as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo
de contratação.

AQSETIN2021001 – Solução de Serviços Integrados para Solução de Colaboração

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

com a contratação da solução, deverão ser adquiridas Licenças para o ambiente de colaboração,

integração e comunicação corporativa  em nuvem do TJCE,  com suporte  e  garantia  por  12

(doze) meses prorrogável por até 48 (quarenta e oito) meses. As especificações, funcionalidades e

quantidades  serão  definidas  e  justificadas  em  momento  oportuno,  neste  documento  de  estudo

técnico.

2. REQUISITOS DE NEGÓCIO DA ÁREA REQUISITANTE

Necessidades de Negócio

Depreendendo-se  do  DOD  (Documento  de  Oficialização  da  Demanda),

elaborado conjuntamente pela área requisitante e para atender as necessidades da referida

área, faz-se imprescindível o atendimento das seguintes necessidades de negócio:

• Garantir  a  disponibilização  de  pacote  de  Edição  de  Texto,  Planilhas

Eletrônicas,  Exibição  de  Apresentações  e  cliente  de  Correio  Eletrônico  aos  usuários  do

Judiciário  Cearense,  em  conformidade  com  as  atividades  desempenhadas  e  mantendo

compatibilidade com o ambiente tecnológico do TJCE.



• Disponibilizar software para gerenciamento centralizado das mensagens de e-

mail, gerenciamento de espaço de armazenamento.

• Disponibilizar software para comunicação interna entre os colaboradores do

TJCE, possibilitando a realização de conferências de áudio e vídeo, inclusive com usuários

externos.

• Disponibilizar software para plataforma de colaboração aos usuários.

Para a provisão das demandas elencadas acima, seguem, na tabela abaixo, os

requisitos tecnológicos/funcionalidades almejados com a implantação da solução:

Requisitos/Funcionalidades

Identificação Descrição

Compatibilidade com
Exchange.

Integração com os  ambientes  de  correio  eletrônico  Microsoft  Exchange,
tanto “on-premises”, como de nuvem Microsoft;

Sincronização com o
Microsoft AD.

Integração com o ambiente Microsoft Active Directory sem necessidade de
sincronizar senha com a nuvem;

Ferramentas de apoio
a  automação  de
escritório.

Ferramentas  com suporte  aos  formatos:  DOC,  DOCX,  RTF  (Rich  Text
Format), HTML, XLX, XLXS (Microsoft Excel), CSV, ACCDB e MDB.
Criação de macros em código de programação de alto nível para automação
de tarefas repetitivas;

Reuniões  c/  áudio  e
vídeo.

Ferramentas  de  gravação  de  vídeos  e  de  reuniões  de
áudio/videoconferências com suporte a gravação de vídeo das reuniões;

Chat em grupo. Chat  de  texto/imagens,  inclusive  com  diálogos  preservados  de  forma
permanente para equipes;

Biblioteca de Vídeos
e Streaming.

Ferramenta para geração de streaming de eventos e manutenção de uma
biblioteca interna de vídeos;

Planejamento  e
controle  de  trabalho
em equipe.

Ferramenta  com  compartilhamento  de  arquivos,  chat  permanente  e
gerenciamento de projetos colaborativos;

Armazenamento  e
compartilhamento  de
arquivos na nuvem.

Prover infraestrutura para armazenamento e compartilhamento de arquivos
eletrônicos em ambiente de nuvem, com alta dispo e segurança adequada
nas condições de acesso, mesmo fora do ambiente da rede do TJCE;

Compatibilidade com
o S.O. Windows 10

A solução deve ser compatível com o sistema operacional Windows 10, que
é o atual OS do parque de computadores do CONTRATANTE.

2.1. Demais Requisitos

Requisito Descrição

Requisitos de 
Capacitação

Não são aplicáveis a referida solução requisitos de capacitação.

Requisitos de 
Manutenção

As versões das licenças disponibilizadas no mercado pelo fabricante deverão ser as mais recentes.

As atualizações ou correções das versões das licenças serão realizadas durante todo o período de vi-
gência contratual.



A garantia das licenças e suporte técnico remoto deverão ser fornecidos durante a vigência do con-
trato sem quaisquer custos adicionais ao TJCE;

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

Durante o período de garantia dos produtos, deverão ser fornecidos gratuitamente: correções, novas 
versões, releases ou atualizações mais recentes comercialmente disponíveis dos produtos e suporte 
técnico remoto;

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

O suporte técnico, preferencialmente remoto, deverá ser prestado em língua portuguesa e deverá es-
tar disponível 4 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)dias por semana, com disponibilidade para 
abertura de chamado: 24x7x365 (web, e-mail ou telefone);

Nos casos em que o suporte seja prestado de forma local, poderá ser executada em acordo com o 
TJCE, acompanhado da Equipe Técnica do mesmo;

O número de solicitações de suporte remoto será ilimitado;

Requisitos legais Este ETPC foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que regulamenta o pro-
cesso de aquisições para a Administração Pública;

 Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e o Decreto n. 5.450, de
31 de maio de 2005, e constitui peça integrante, indispensável e inseparável do processo licitatório,
visando viabilizar a aquisição dos bens e serviços descritos neste ETPC e seus Apêndices;

Resolução Nº 182 de 17/10/2013/Resolução Nº 326 de 26/06/2020, que dispõe sobre diretrizes para
as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos
ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).;

Os bens e serviços que constituem o objeto deste ETP enquadram-se no conceito de comuns, nos
termos da Lei 10.520/02, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da
solução escolhida, constatando-se, ainda, que a solução é fornecida por mais de uma empresa no
mercado;

Há de se citar também, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como o Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, que Altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;

Requisitos tem-
porais:

As chaves de ativação das licenças, devem ser disponibilizadas para a Administração em até 15
(quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual perí-
odo, desde que haja justificativa prévia pela Empresa Fornecedora e a respectiva anuência do TJCE.

Requisitos de 
Segurança

Quanto a esfera administrativa/contratual a Empresa Fornecedora deverá observar os requi-
sitos que seguem:

• A empresa  fornecedora  da  solução  de  TI  deverá  tratar  como  “confidenciais”
quaisquer informações, a que tenha acesso para execução do objeto, não podendo revelá-las ou faci-
litar sua disponibilização a terceiros. A obrigação permanecerá válida durante o período de vigência
contratual e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a empre-
sa ofertante da solução de TI;

• As obrigações e conhecimentos sobre os requisitos de segurança serão ratificados
pelo TJCE e a empresa fornecedora da solução de TI através do Termo de Compromisso – ANEXO
VI, com declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes do TJCE
em razão do trabalho vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a licitante deverá providen-
ciar o Termo de Ciência (ANEXO V) da Declaração de Manutenção de Sigilo e respeito às normas
vigentes no órgão ou entidade, a ser assinado por todos os empregados da licitante diretamente en-
volvidos na contratação.



Quanto ao cerne das funcionalidades do objeto, são almejados como requisitos:

• Gerenciamento de ameaças, como filtragem de mensagens e anti-malware;

• Gerenciamento de dispositivo móvel, funcionalidade que permite criar e gerenciar
políticas de segurança de dispositivos, limpar remotamente um dispositivo e exibir relatórios deta-
lhados de dispositivos no tocante ao uso da aplicação;

Requisitos soci-
ais, ambientais e
culturais:

A solução deverá notabilizar os dispositivos da Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos.

3. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS (Art. 14, I, a) e (Art. 14, I, b)

3.1. Associação de Softwares

Discorrendo  ainda  sobre  a  implantação  de  outras  tecnologias,  é  importante

destacar  que  para  que  fosse  considerada  uma  solução  viável,  em detrimento  aos  fatos

expostos acima, a conjunção de softwares demanda uma variedade de soluções e serviços de

diferentes fabricantes para atender as funcionalidades e requisitos definidos pelo TJCE –

que  poderiam  ser  atendidas  integralmente  por  uma  única  solução  de  colaboração  –

maculando  princípios  e  requisitos  expostos  nesse  planejamento  como  a  integração,

economicidade  e  segurança  das  informações.  Em  um  cenário  hipotético  e  sem  o

compromisso de ser uma lista exaustiva, segue uma enumeração dos principais softwares e

serviços  necessários,  para  competir  com  a  completude  de  demais  soluções  ofertas  no

mercado:

• Cliente de Correio Eletrônico: Zimbra;

• Solução de videoconferências: Webex

• Solução  Antispam  para  caixas  de  Correio  Eletrônico:  Mcafee;  Dell;  HSC

Mailinspector.

Outro aspecto de relevância é a realidade orçamentária que as referidas soluções

compelem à Administração a custear, tendo em vista as soluções de colaboração ofertadas

no mercado, conforme é verificado nas tabelas abaixo.

Uma solução de colaboração que contempla um ambiente integrativo defronta em

ganhos  técnicos  e  orçamentários  a  ASSOCIAÇÃO  DE  SOFTWARES,  acima  descrita,

ofertando um acervo considerável  de  softwares,  aplicativos  e  suítes  mediante  dispêndio

mensal proporcionalmente menor, conforme exposto nos itens que seguem.



Solução – Associação De Softwares

Entidade

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD - PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021

INEP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

TCMSP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020

TRT 24ª REGIÃO – CT Nº. 09/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – CT 70/2020

Descrição

Contratação de Serviço de Solução de Proteção Avançada de E-mail (AntiSpam) para Prote-
ção de 1500 Caixas Postais, bem como Treinamento, Implantação e Suporte Técnico Especia-
lizado  24x7,  pelo  Período  de  12  (doze)  Meses;
Licença perpétua para caixas de correio, Zimbra Mobile e Archive & Discovery;

Contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de subscrição de 600 (seis-
centas) licenças de uso com suporte e monitoramento para o software Cisco Collaboration
Flex Plan Enterprise Agreement Cloud Meetings.

Fornecedor

BLUE EYE SOLUÇÕES;

PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA;

KTREE PENSO TECNOLOGIAI;

INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.

Valor: R$ 4.487.082,72

ANÁLISE FINANCEIRA - ASSOCIAÇÃO DE SOFTWARES

VALORES MÉDIOS LICENCIAMENTO ANTISPAM

Id Objeto Qtd. Vlr. Unitário Vlr. Mensal

1 Aquisição de Licença ANTISPAM 8.200 R$ 3,94 R$ 32.308,00

Total R$ 387.696,00

VALORES MÉDIOS LICENCIAMENTO & SUPORTE CORREIO ZIMBRA

Id Objeto Qtd. Vlr. Unit Vlr. Mensal

1 Aquisição de Caixas de Correio Eletrônico 8.200 24,97 R$ 204.754,00

Total R$ 2.457.048,00

VALORES CONTRATO VIDECONFERÊNCIA WEBEX TJCE

Id Objeto Qtd. Vlr. Unit Vlr. Mensal

1 Licença Webex 1.819 R$ 75,24 R$ 136.861,56

Total R$ 1.642.338,72



VALORES GLOBAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOFTWARES

Id Item Qtd. Vlr. Unit Vlr. Mensal

1 Aquisição de Licença ANTISPAM 8.200 R$ 3,94 R$ 32.308,00

2 Aquisição de Caixas de Correio Eletrônico 0 R$ 24,97 R$ 204.754,00

3 Licença Webex 1819 R$ 75,24 R$ 136.861,56

VALOR GLOBAL ANUAL 4.487.082,72

3.2. Microsoft 365

3.2.1. Alinhado  às  funcionalidades  e  requisitos  expostos  no  item

REQUISITOS DE NEGÓCIO DA ÁREA REQUISITANTE, sintetiza-se como solução

viável  acerca  de soluções  devidamente  já  implantadas  e  experimentadas  tanto  no TJCE

como em outros Órgãos.

3.2.2. Considerado uma ferramenta mais flexível o Microsoft 365 pode ser

utilizado  online,  em  aplicativos  mobile  ou  diretamente  no  desktop.  Isso  oferece  mais

segurança ao negócio, uma vez que a ausência de uma conexão com a web não implicará na

perda do acesso aos serviços.

3.2.3. Os  pacotes  de  serviços  ofertados  cobrem  uma  ampla  gama  de

funcionalidades,  proporcionando  à  Administração  uma  melhor  adaptação  ao  serviço  de

acordo com as suas necessidades.

Solução – Microsoft 365

Entidade

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO TRF3  - PE Nº 029/2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL TCE/DF – PE Nº 27/2020

MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ARP Nº 04/2020

Descrição

Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de solução de ambiente de cola-
boração e comunicação corporativa em nuvem – Microsoft 365 Enterprise Agreement por 12
(doze) meses contemplando os serviços de migração do correio eletrônico MS Exchange On-
Line, consoante às especificações técnicas descritas no presente instrumento, em atendimento
às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Fornecedor

OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA;

TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA; 

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

MCR SISTEMAS DE CONSULTORIA LTDA.

TELEFONICA BRASIL SA

TELTEC SOLUTIONS LTDA

Valor: R$ 2.955.282,00



ANÁLISE FINANCEIRA – MICROSOFT 365

MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ARP Nº 04/2020

Id DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 Enterprise E1 7.500 R$ 22,38 R$ 167.850,00 R$ 2.014.200,00

2 Enterprise E3 600 R$ 62,79 R$ 37.674,00 R$ 452.088,00

3 Enterprise E5 150 R$ 110,00 R$ 16.500,00 R$ 198.000,00

VALOR GLOBAL R$ 2.664.288,00

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO TRF3  - PE Nº 029/2020

Id DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 Enterprise E1 7.500 R$ 26,67 R$ 200.025,00 R$ 2.400.300,00

2 Enterprise E3 600 R$ 73,53 R$ 44.118,00 R$ 529.416,00

3 Enterprise E5 150 - - -

VALOR GLOBAL R$ 2.929.716,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL TCE/DF – PE Nº
27/2020

Id DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 Enterprise E1 7.500 - - -

2 Enterprise E3 600 R$ 80,83 R$ 48.498,00 R$ 581.976,00

3 Enterprise E5 150 R$ 142,08 R$ 21.312,00 R$ 255.744,00

VALOR GLOBAL R$ 837.720,00

MÉDIA DE VALORES

Id DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 Enterprise E1 7.500 R$ 24,53 R$ 183.975,00 R$ 2.207.250,00

2 Enterprise E3 600 R$ 72,38 R$ 43.428,00 R$ 521.160,00

3 Enterprise E5 150 R$ 126,04 R$ 18.906,00 R$ 226.872,00

VALOR GLOBAL R$ 2.955.282,00



3.3. Google Workspace

3.4. A solução da fabricante Google oferece ferramentas compatíveis de E-mail;

Armazenamento de arquivos; Videoconferência; Edição de textos, planilhas, apresentações e

demais  recursos.  Também  alinhada  às  funcionalidades  e  requisitos  expostos  no  item

REQUISITOS  DE  NEGÓCIO  DA ÁREA REQUISITANTE,  embora  a  mesma  seja

passível das reflexões quantos ao desembolso, conforme seguem informações nas tabelas

seguintes:

Solução – Google Workspace

Entidade

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – MPPE – ARP Nº 12/2017

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE –

PGJRN PE Nº 68/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS TRETO ARP Nº 53/2019

Descrição

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso das ferramentas de
colaboração G-Suite, da fabricante google, além do fornecimento do serviço de apoio na im-
plantação da migração de contas de correio, treinamento técnico na plataforma, migração dos
dados, em atendimento às necessidades do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE-
ARÁ.

Fornecedor

SAFETEC INFORMÁTICA LTDA

GSUITE BRASIL;

EMPRESA DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO
CEARÁ - ETICE; 

Valor: R$ 3.152.066,33

ANÁLISE FINANCEIRA - GOOGLE WORKSPACE

SEMSA - PEGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

ID DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 BUSINESS 600 R$ 200,00 R$ 120.000,00 R$ 1.440.000,00

2
SERVIÇO DE

IMPLANTAÇÃO
1 R$ 30.000,00 - R$ 30.000,00

VALOR GLOBAL R$ 1.470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA - PE Nº 209/2020 

ID DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1
G-SUITE

ENTERPRISE
STANDART

150 R$ 113,79 R$ 17.068,50 R$ 204.822,00

VALOR GLOBAL R$ 204.822,00



PROPOSTA – ETICE 

ID DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 G-SUITE BASIC 7500 R$ 24,50 R$ 183.750,00 R$ 2.205.000,00

2 BUSINESS 600 R$ 44,10 R$ 26.460,00 R$ 317.520,00

3
G-SUITE

ENTERPRISE
STANDART

150 R$ 104,98 R$ 15.747,00 R$ 188.964,00

4
SERVIÇO DE

IMPLANTAÇÃO
1 R$ 90.000,00 - R$ 90.000,00

VALOR GLOBAL R$ 2.801.484,00

TRE-TO – PEGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

ID DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 BUSINESS 600 R$ 35,00 R$ 21.000,00 R$ 252.000,00

2
SERVIÇO DE

IMPLANTAÇÃO
1 R$ 1.000,00 - R$ 1.000,00

VALOR GLOBAL R$ 253.000,00

MÉDIA DE VALORES

ID DESCRIÇÃO QTD
VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 G-SUITE BASIC 7500 R$ 24,50 R$ 183.750,00 R$ 2.205.000,00

2 BUSINESS 600 R$ 93,03 R$ 55.820,00 R$ 669.840,00

3
G-SUITE

ENTERPRISE
STANDART

150 R$ 109,39 R$ 16.407,75 R$ 196.893,00

4
SERVIÇO DE

IMPLANTAÇÃO
1 R$ 83.333,33 - R$ 83.333,33

VALOR GLOBAL R$ 3.152.066,33

4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES

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

2 X

3 X

4 X



A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?

1 X

2 X

3 X

4 X

A Solução é um software livre ou software público?

1 X

2 X

3 X

4 X

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

1 X

2 X

3 X

4 X

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

1 X

2 X

3 X

4 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

2 X

3 X

4 X

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA (Art. 14, III e IV)

5.1. Identificação

Contratação  de  Empresa  Especializada  no  fornecimento  de  Solução  Integrada  de

Sofware como Serviço (SaaS) Office 365 para subscrição de licenças do tipo suíte de escritório

online Microsoft 365 para atender as necessidades do Judiciário Cearense, com direito a atualização

e suporte, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no ANEXO I –

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até

48 (quarenta e oito) meses.



5.2. Justificativa da Solução Escolhida

Com o advento da Pandemia ocorrida no exercício de 2020, a Administração vem

demandando cada vez mais, através do jurisdicionado, a utilização de uma solução de apoio

a  tarefas  administrativas  chamadas  de  atividades  de  “escritório”,  de  forma  remota  e

presencial, tais como:

• Comunicação  por  meio  de  correio  eletrônico,  chat  de  voz/vídeo/áudio,

reuniões por meio de videoconferência;

• Controle de compromissos, tarefas,  agenda, reuniões, marcação de reuniões

com apoio automatizado de disponibilidade e confirmação;

• Edição  de  textos  e  arquivos  HMTL,  publicação  compartilhada  de

arquivos/textos  em  sítios  de  Intranet/Internet,  construção  simplificada  de  sítios  de

Intranet/Internet;

• Edição de planilhas de cálculos matemáticos e manipulação de textos para

tabulação de dados, com finalidades, dentre outras, de análise de dados, apoio a gestão de

contratos, simulação de cenários;

• Armazenamento de bancos de dados de pequeno porte para apoiar atividades-

meio e finalísticas;

• Controle  de  trabalho  em equipe,  com compartilhamento  de  arquivos,  chat

permanente, planejamento e gerenciamento de projetos colaborativos;

• Manutenção de biblioteca de vídeos e geração de streaming para transmissão

de eventos;

• Armazenamento e compartilhamento de arquivos eletrônicos em ambiente de

nuvem, com controle de acesso controlado pelo próprio TJCE;

• Criptografia de arquivos para controle de acesso e manutenção de sigilo;

• Monitoramento  e  manutenção  de  conformidade,  com  a  possibilidade  de

instalação/atualização automatizada e padronizada de softwares das estações de trabalho e

de computadores móveis.

Na  prospecção  por  recursos  que  venham  prover  a  referida  solução  de

colaboração, em detrimento aos requisitos ora citados, a introdução da tecnologia Microsoft

365 apresenta significativos ganhos tecnológicos, administrativos e orçamentários. 



Outro aspecto de relevância é a necessidade de expor,  por  meio deste estudo

técnico preliminar, a realidade, contexto e necessidades, do TJCE, principalmente no tocante

ao uso de softwares livres não comerciais, que foge ao escopo de uma contratação segura e

enseja que soluções desconhecidas e/ou não devidamente experimentadas possam vir a gerar

conflito na arquitetura de soluções desta Corte.

Considerando o fator mercadológico, as soluções viáveis apresentam impactos

financeiros anuais divergentes, conforme apresentado nas tabelas e gráficos que seguem:

ASSOCIAÇÃO DE SOFTWARES R$ 4.487.082,72

MICROSOFT 365 R$ 2.955.282,00

GOOGLE WORKSPACE R$ 3.152.066,33

Preliminarmente, observa-se que embora outras soluções demonstrem-se  viáveis

e comercialmente competitivas, convém explicitar aspectos tecnológicos triviais, frutos de

análises  mais  aprofundadas,  com  o  intento  de  demonstrar  não  apenas  as  vantagens

pecuniárias que podem ser obtidas, mas, de forma significativa, a avaliação dos riscos, e por

conseguinte, prejuízos gravosos que a Administração estaria sujeita, caso não ponderasse

que  após a apresentação de diferentes dimensões da atuação das ferramentas de suíte de

escritório, por meio deste estudo, pode-se concluir que o mercado de soluções de softwares

de  colaboração  é  variado,  embora  seja  imperativo  citar  que  a  avaliação  das  soluções

disponíveis  no mercado foram balizadas de forma a criar  um ambiente tecnológico que

provisione  integralmente  os  recursos  ora  descritos  na  tabela  presente  nos  itens  2

REQUISITOS  DE  NEGÓCIO  DA ÁREA REQUISITANTE;  3 LEVANTAMENTO

DAS ALTERNATIVAS.

0500000100000015000002000000250000030000003500000400000045000005000000



5.3. Bens e Serviços que Compõem a Solução

Compõem a solução descrita no item 5.1 os itens, detalhadamente, descritos a seguir:

• OFFICE 365 ENTERPRISE E1 – O365E1 ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr

• OFFICE 365 ENTERPRISE E1 – O365E3 ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr

• OFFICE 365 ENTERPRISE E1 – O365E5 ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr

As especificações  dos itens  estão dispostas  no ANEXO I –  ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS deste documento. 

Id Bem/Serviço Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total

1 Enterprise E1 7.500 Licenças por usuário R$ 167.812,50 R$ 2.013.750,00

2 Enterprise E3 600 Licenças por usuário R$ 37.674,00 R$ 452.088,00

3 Enterprise E5 150 Licenças por usuário R$ 16.500,00 R$ 198.000,00

Total R$ 2.663.838,00

5.4. Benefícios Esperados (Art. 14., IV, c)

5.4.1. A  solução  de  TI  pretendida  encontra-se  implementada  em  outros

Órgãos e demais Instituições da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal o que

implica em maior segurança e maturidade quanto a implementação e uso das ferramentas o

que de fato podem-se citados como benefícios:

• Eficiência:  Atendimento  das  demandas  dos  usuários  do  TJCE,  através  da

disponibilização  de  ferramentas  de  produtividade  e  atendimento  pleno  aos  requisitos

funcionais e técnicos;

• Efetividade: Disponibilidade do ambiente tecnológico necessário à execução

do  trabalho  e  consequente  aumento  da  produtividade  de  todas  as  demais  áreas  que  se

utilizam da infraestrutura de TI do TJCE;

• Economicidade: A coesão entre os produtos da plataforma adotada produz uma

redução de custos de treinamento dos colaboradores na utilização, bem como na aquisição

e/ou adaptação de sistemas já em utilização. Dentre as modalidades de subscrição oferecidas

pela Microsoft, podemos destacar a EAS (Enterprise Agreement Subscription), que oferece

o  licenciamento  (aluguel)  durante  o  período  do  contrato,  sem,  no  entanto,  haver  a

necessidade de aquisição da licença.



• Esta modalidade já vem com o Software Assurance, que garante as seguintes

vantagens:

• Reduzir custos com software e serviços por meio de direitos a novas versões e

atualizações com excelente relação custo-benefício.

• Melhorar  a  eficiência  operacional  por  meio  de  tecnologias  exclusivas  e

direitos de licença.

• Nesta modalidade, não existe aquisição das licenças, mas apenas um aluguel, o

que  indica  que  existe  um  grau  de  independência  em  relação  à  utilização  futura.  A

modalidade  ainda  diminui  o  custo  de  licenciamento  com  Windows,  que  passa  a  ser

licenciado  por  usuário,  e  não  por  dispositivo.  Isso  indica  que  usuários  que  fazem uso

concomitante de estação de trabalho e notebook passarão a consumir apenas uma licença, ao

invés de duas (uma no desktop e uma no notebook). Também se tornam dispensáveis as

licenças de cliente (CAL – Client Access License), o que reduz o custo de licenciamento.

• O  programa  abrange  tecnologias  e  serviços  da  Microsoft,  e  inclui  novos

direitos de versão de produto, treinamento, planejamento de implantações e suporte.

• Além disso, a modalidade permite a vantagem adicional de não ser necessário

o  licenciamento  dos  servidores  de  produtividade  (Exchange,  Skype  for  Business  e

Sharepoint).

• Esse modelo apresenta bastante redução no custo das licenças, pois não existe

qualquer vínculo futuro, sendo basicamente fornecimento de software como um serviço.

Também  não  há  a  necessidade  de  aquisição  de  atualizações  de  licenças,  visto  que  a

modalidade oferece sempre as versões mais atualizadas disponibilizadas pelo fabricante. A

curva de custos se mantêm estável, ao longo do tempo, não existindo redução ou aumento,

exceto as variações cambiais e de mercado.

• Suporte:  Rapidez  no  atendimento  de  demandas  que  necessitem  de  novos

softwares ou de sua atualização para a versão mais recente;

• Segurança:  A  continuidade  de  uso  da  plataforma  tecnológica  promove

estabilidade e confiabilidade aos processos de negócios suportados pela TI, tendo equipes e

contratos já capacitados na operacionalização dos sistemas;



5.4.2. A solução escolhida é viável técnica e economicamente, sendo a mais

eficiente para o TJCE, uma vez que aproveita a plataforma computacional vigente,  bem

como a capacitação das equipes de trabalho, sendo a melhor opção dentre as formas de

licenciamento ofertadas pela Microsoft.

5.4.3. A equipe de planejamento da contratação, com base na avaliação de

todos os elementos que compõem o presente estudo (necessidade de negócio e tecnológicas,

requisitos  da  solução  demandada  pelo  TJCE,  comparação  entre  as  soluções  existentes,

comparação  entre  as  soluções  viáveis  em  termos  de  custos,  normativos  pertinentes,

contratações interdependentes, histórico das contratações do objeto e qualidade dos serviços

a contratar) conclui pela viabilidade da contratação do objeto pelo TJCE.

5.5. Relação entre a demanda e a quantidade (Art. 14, IV, d)

5.5.1. A  necessidade  levantada  pela  Área  Requisitante,  registrada  no

Documento de Oficialização de Demanda, leva em consideração o atendimento de todo o

jurisdicionado  pela  solução  em  questão.  Conforme  prospecção  realizada,  seguem  as

quantidades e perfis de licenças a serem disponibilizadas:

LICENÇAS MICROSOFT 365 DO TIPO ENTERPRISE E1

Estagiários 1.184

Servidores externos cedidos pela Prefeitura 1.444

Servidores 4.582

Juízes Leigos 100

Previsão cargos em vacância 190

QUANTIDADE TOTAL 7.500

LICENÇAS MICROSOFT 365 DO TIPO ENTERPRISE E3

Magistrados 456

Desembargadores 43

Servidores alocados em Projetos Especiais 101

QUANTIDADE TOTAL 600

LICENÇAS MICROSOFT 365 DO TIPO ENTERPRISE E5

Servidores alocados em uso avançado 100

Licenças reservadas para uso emergencial, ou, em caso de aumento na demanda das mesmas. 50

QUANTIDADE TOTAL 150



6. NECESSIDADES  DE  ADEQUAÇÃO  DO  AMBIENTE  PARA  EXECUÇÃO

CONTRATUAL (Art. 14, V)

6.1. Considerando o serviço que está sendo contratado, de forma intrínseca, o

mesmo dispensa adequações do ambiente para recepcioná-lo.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE

E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 15, I)

7.1. Recursos Materiais

7.1.1. Levando em consideração a utilização da solução, em sua grande parte de

forma remota, o acesso à Internet é recurso tecnológico essencial para viabilizar o seu uso e

para que o suporte seja prestado nos termos especificados neste estudo preliminar.

7.1.2. Os demais recursos materiais necessários para uso e para a infraestrutura

da solução já estão disponíveis e dimensionadas adequadamente no ambiente do TJCE.

7.1.3. A licitante deverá dimensionar os demais recursos necessários à prestação

dos serviços, levando-se em consideração as condições constantes na solução.

7.2. Recursos Humanos

7.2.1. Quanto  aos  recursos  humanos,  a  execução  dos  serviços  contratados

pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

7.2.2. Preposto da licitante: integrante da licitante com capacidade gerencial

para  tratar  de  todos  os  assuntos  previstos  no  Termo  de  Referência  e  no  instrumento

contratual correspondente, sem implicar em ônus para o contratante;

7.2.3. Fiscais de contrato: Integrantes indicados pelo TJCE para acompanhar e

fiscalizar a execução do contrato nos aspectos técnicos, e administrativos e operacionais;

7.2.4. Gestor de contrato: integrante da área de Tecnologia da Informação e

Comunicação do Tribunal, exercerá função de supervisão, acompanhando, fiscalizando e i

ntervindo na execução contratual, de tal forma que garanta a fiel observância das cláusulas

contratuais e a perfeita realização do objeto.

8. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAIS (Art. 15, II)



8.1. No caso de interrupção do contrato:

8.1.1. Cenário 1: Implantar o uso emergencial  e  temporário de ferramenta

livre  de  automação  de  escritório  (usar  o  LibreOffice,  possivelmente)  e  planejar  novas

licitações  para  cobrir  os  diversos  serviços  não  cobertos  pela  suíte.  Para  algumas

funcionalidades, seria necessário flexibilizar, em muito, os padrões de segurança da rede, de

modo a ser possível utilizar serviços gratuitos (aqueles que sejam de uso livre, mesmo em

ambiente empresarial), até que fosse possível contratar novos serviços que atendessem aos

padrões  mínimos  de  segurança  e  funcionalidades  hoje  já  utilizados  pelo  TJCE  para

videoconferência, chat, trabalho em equipe, correio eletrônico, agenda de compromissos,

recursos de reuniões, armazenamento em nuvem, controle de tarefas, edição colaborativa de

documentos/planilhas/apresentações;  automação  de  tarefas  simples  de  escritório,

criptografia, etc.

8.1.2. Cenário 2: Como a solução é composta de diversas soluções parciais,

seria preciso fazer nova licitação para contratação de cada serviço que porventura fosse

descontinuado. No intervalo de tempo entre a descontinuidade e a implantação de uma nova

solução,  seria  preciso  utilizar  soluções  emergenciais  temporárias,  quase  sempre  com

renúncia de funcionalidades e de níveis ótimos de segurança (disponibilidade, continuidade

e privacidade).

8.2. No caso de proximidade do final da vigência do contrato:

8.2.1. Elaborar planejamento, com antecedência mínima de 9 (nove) meses,

para  verificar  a  necessidade/possibilidade  de:  contratação  da  renovação  das  licenças

adquiridas.

8.3. Uma  vez  informado  o  cenário  acima,  devem  ser  ponderadas  as

seguintes informações acerca das responsabilidades da Empresa Fornecedora:

8.3.1. Tratando o presente objeto, uma vez contratado, deverá ser garantido

exclusivamente  pelo  fabricante,  não  há  expectativa  razoável  de  descontinuidade  do

fornecimento do mesmo, a não ser a inexecução das condições contidas nos respectivos

serviços, em cujo caso deverão ser iniciadas a ações legais cabíveis.



8.3.2. Efetuado  o  fornecimento,  a  responsabilidade  pela  continuidade  dos

serviços passará a ser do fabricante, na sua qualidade de emissor das licenças de serviços

fornecidos  pela  licitante,  sem prejuízo  da  responsabilidade  da  licitante,  no  caso  que  se

constate qualquer irregularidade na aquisição e comercialização desses pacotes.

8.4. Encerramento Abrupto do Contrato:

8.4.1. Sendo o fornecimento dos serviços de forma única e imediata e sendo a

execução dos mesmos de responsabilidade exclusiva do fabricante, não há possibilidade de

encerramento abrupto por parte da licitante, a não ser a inexecução do fornecimento e/ou

dos serviços a ele associados.

9. ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

9.1. Em  consonância  com  o  Art.  15,  IV  da  RESOLUÇÃO  Nº  182  do  Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) a licitante deverá observar os itens que seguem:

9.1.1. A forma de transferência de conhecimento tecnológico deverá ocorrer através de

referências  (hiperlinks  dos  sítios  de  internet)  dos  desenvolvedores  das  soluções  contendo

documentações  básicas  de  utilização  (manuais  do  usuário)  dos  itens  entregues,  e  também  as

documentações de administração da solução pelo pessoal técnico de TI.

9.1.2. Como  estratégia  de  independência,  o  objeto  deverá  ofertar  suporte  para  a

transposição de arquivos, e-mails, videoconferências para outras plataformas 

10. PROPRIEDADE, SIGILO, RESTRIÇÕES

10.1. A licitante  cederá  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  nos

termos do art. 111, da Lei Federal N.º 8.666/93, combinado com o art. 4.º, da Lei Federal

N.º  9.609/98,  o  direito  patrimonial  e  a  propriedade  intelectual  em caráter  definitivo,  os

resultados  produzidos  em  consequência  dos  serviços  contratados,  entendendo-se  por

resultados quaisquer documentos, artefatos, arquivos, fluxos de trabalho, protótipos, dados,

esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos de programas

computacionais  em  qualquer  mídia,  páginas  de  Intranet  e  Internet  e  qualquer  outra

documentação produzida pelo TJCE utilizando a solução licitante, sendo vedado à licitante

sua cessão, locação ou venda a terceiros.



10.2. A quebra  da  confidencialidade  ou  sigilo  de  informações  obtidas  na

prestação de serviços da licitante ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem

prejuízo de outras providências nas demais esferas.

10.3. A  licitante  deverá  assinar  termo  de  compromisso  (ANEXO  VI),

constante  com declaração  de  manutenção  de  sigilo  e  respeito  às  normas  de  segurança

vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho vinculado ao contrato assinado.

10.4. Pela mesma razão a licitante deverá providenciar o Termo de Ciência

(ANEXO V) da Declaração de Manutenção de Sigilo e respeito às normas vigentes no órgão

ou entidade, a ser assinado por todos os empregados da licitante diretamente envolvidos na

contratação, quando assim se fizer necessário.

11. NATUREZA DO OBJETO (Art. 16, I)

11.1. Verifica-se que os Serviços Integrados para Solução de Colaboração são

oferecidos  por  diversos  fornecedores  no  mercado  de  TIC  e  apresentam  características

padronizadas e usuais. Assim, pode-se concluir que o objeto é comum, nos termos da Lei

Federal  N°  10.520/2002,  e,  portanto,  como  melhor  opção,  a  utilização  da  modalidade

“Pregão” sendo, preferencialmente, em sua forma eletrônica e do tipo “Menor Preço”;

11.2. Verifica-se  também  que  os  Serviços  Integrados  para  Solução  de

Colaboração  constituem  demanda  de  caráter  contínuo,  uma  vez  que  está  vinculada  ao

atendimento  das  necessidades  que se  apresentam rotineiramente  para  a  automatização e

melhoria de processos de trabalho do TJCE. Portanto, a necessidade de o TJCE dispor de

Serviços  Integrados  para  Solução de  Colaboração  renova  a  cada  ano,  o  que  remete  ao

entendimento de caracterização de prestação continuada;

11.3. Não  será  permitida  a  participação  de  cooperativas,  pois  não  há

possibilidade  de  execução  dos  serviços  com autonomia  pelos  cooperados,  visto  que  os

colaboradores devem ser subordinados ao proposto da licitante que deverá supervisionar os

serviços e garantir sua qualidade;



11.4. Não será permitida a  participação de consórcios,  pois  não importará

prejuízo ao certame visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que

empresas,  isoladamente,  não  teriam condições  de  suprir  os  requisitos  de  habilitação  do

edital, o que não se aplica ao presente caso.

12. JUSTIFICATIVA  PARA  PARCELAMENTO  DO  OBJETO  E  FORMA  DE

ADJUDICAÇÃO (Art. 16, II e III)

12.1. A  contratação  constitui  objeto  organizado  em  lote  único,  não  se

aplicando o parcelamento. Embora considerando o aspecto da economicidade pelo fato da

participação  de  vários  fornecedores,  caso  houvesse  a  divisão  por  lotes,  a  presente

contratação  deverá  é  balizada  tanto  em  parâmetros  mercadológicos  –  fornecedores  da

solução habilitados pelo fabricante dispõem de todas as ferramentas que compõem o objeto

- bem como devido ao fato da unicidade tecnológica a qual a solução deve obedecer – todas

as licenças são do tipo Enterprise, não havendo óbice ou dificuldade na composição dos

itnes por parte da empresa fornecedora.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 12 MESES – JUL/2021 A JUN/2022

FONTE
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO CEARENSE-

PROMOJUD
TIPO SERVIÇO

NATUREZA CUSTEIO

ID 01, 02 e 03
Enterprise E1
Enterprise E3
Enterprise E5

EXERCÍCIO 2021 – JUL A DEZ – 1º GRAU

 6 meses R$ 997.407,67

ID 01, 02 e 03
Enterprise E1
Enterprise E3
Enterprise E5

EXERCÍCIO 2021 – JUL A DEZ – 2º GRAU

 6 meses R$ 480.233,33

ID 01, 02 e 03
Enterprise E1
Enterprise E3
Enterprise E5

EXERCÍCIO 2022 – JAN A JUN – 1º GRAU

 6 meses R$ 997.407,67

ID 01, 02 e 03
Enterprise E1
Enterprise E3
Enterprise E5

EXERCÍCIO 2022 – JAN A JUN – 2º GRAU

 6 meses R$ 480.233,33

VALOR GLOBAL (12 MESES) R$ 2.955.282,00



14. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Proposta de Preço

14.1.1. Organização da Proposta

14.1.1.1. A proposta deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

14.1.1.2. Preço  unitário  por  item,  em moeda  corrente  nacional,  cotados  com

apenas duas casas decimais, expressos em algarismos e por extenso, sendo que, em caso de

divergência  entre  os  preços  expressos  em algarismos  e  por  extenso,  serão  levados  em

consideração os últimos;

14.1.1.3. Não deve conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

14.1.1.4. Deve fazer menção ao número do pregão e do processo licitatório;

14.1.1.5. Deve ser datada e assinada na última folha e rubricadas nas demais,

pelo representante legal da empresa;

14.1.1.6. Deve conter na última folha o número do CNPJ da empresa;

14.1.1.7. Deve informar o prazo de validade da proposta,  que não poderá ser

inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da mesma;

14.1.1.8. Deverá conter a descrição detalhada do objeto, tais como: somente uma

única marca, modelo, características do objeto, procedência e demais dados que a licitante

julgar necessário;

14.1.1.9. Indicação do nome do banco,  número da agência,  número da conta-

corrente, para fins de recebimento dos pagamentos.

14.2. Qualificação Técnica

14.2.1. Para efeitos de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá

enviar proposta comercial que contenha os Part Numbers (SKU) e quantidades descritas

neste documento e que disponibilizará as licenças conforme prazo estabelecido;

14.2.2. A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações

necessárias  à  comprovação  de  legitimidade  do(s)  atestado(s)  apresentado(s)  fornecendo,



dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual

do CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços;

14.2.3. DA HABILITAÇÃO

14.2.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante  detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista  de  Inidôneos  e  o  Cadastro  Integrado  de  Condenações  por  Ilícitos
Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

14.2.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

14.2.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.2.6. Caso conste  na  Consulta  de  Situação do Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

14.2.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.2.8. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.

14.2.9. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

14.2.10. No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei



14.2.11. Complementar  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.2.12. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante
será  verificada  por  meio  do  SICAF,  nos  documentos  por  ele  abrangidos,  em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

14.2.13. O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições  exigidas  no  cadastramento  no  SICAF  até  o  terceiro  dia  útil  anterior  à  data
prevista para recebimento das propostas.

14.2.14. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

14.2.15. O  descumprimento  do  subitem  acima  implicará  a  inabilitação  do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

14.2.16. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de inabilitação.

14.2.17. Os documentos complementares  a  serem requisitados  e apresentados
não poderão ser os já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em
outras palavras, não se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de
habilitação. A diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros
para confirmação dos já apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de
prestação de serviços que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já
apresentado.

14.2.18. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

14.2.19. Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.2.20. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

14.2.21. Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com



diferentes  números  de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

14.2.22. Os  licitantes  deverão  encaminhar,  nos  termos  deste  ETP,  a
documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

14.2.23. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

14.2.23.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado
da  Condição  de  Microempreendedor  Individual  –  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.2.23.2. No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

14.2.23.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agência;

14.2.23.4. No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da
indicação dos seus administradores;

14.2.23.5. Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária
estrangeira em funcionamento no País;

14.2.23.6. Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as
alterações ou da consolidação respectiva.

14.2.23.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

14.2.23.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

14.2.23.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

14.2.23.10. Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional (PGFN),  referente a  todos os  créditos  tributários federais  e  à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.2.23.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

14.2.23.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-



Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

14.2.23.13. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante,  pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

14.2.23.14. Prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.2.23.15. Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

14.2.23.16. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.2.23.17. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

14.2.23.18. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais  quando encerrado há mais  de 3 (três)  meses da data de
apresentação da proposta;

14.2.23.19. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade;

14.2.23.20. É  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou
contrato/estatuto social.

14.2.23.21. Comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

14.2.23.22. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente



(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado
do grupo pertinente:

15. VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, com base

no inciso IV do artigo 57, da Lei 8.666, de 1993, dado que se trata de serviço continuado de

utilização de programas de informática.

15.2. A prorrogação  do  contrato  dependerá  da  verificação  da  manutenção  da

necessidade,  da  economicidade  e  da  oportunidade  da  contratação,  acompanhada  da

realização  de  pesquisa  de  mercado  que  demonstre  a  permanência  da  vantajosidade  dos

preços contratados para a Administração.

16. APROVAÇÕES

Heldir Sampaio Silva – 9630
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Área de Tecnologia da Informação

_______________________________________________________________________________
Werley da Silva Almeida – 22722

Integrante Administrativo

Denise Maria Norões Olsen – 24667
Autoridade Competente da Área Administrativa
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