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ESTUDOS PRELIMINARES DA STIC

Este estudo está devidamente alinhado à Resolução n. 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça
- CNJ, especialmente cumprindo as exigências do capítulo IV, do art. 12 ao art. 17.

Conforme disposto no §3º do art. 12 da citada Resolução, foram dispensados os Documentos de
Sustentação do Contrato, de Estratégia da Contratação e Análise de Riscos, haja vista a estimativa de preços
ser inferior ao disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o que é
demonstrado no item 1.1.2 deste estudo preliminar. Dessa forma, se faz necessária somente a Análise de
Viabilidade da Contratação.

A presente Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) trata de contratação de
empresa especializada para fornecimento, entrega, instalação e troca das baterias dos bancos de energia dos
2(dois) nobreaks utilizados no Datacenter do TJMMG, com o devido descarte das baterias
retiradas, conforme detalhamento a ser instruído no respectivo Termo de Referência.

 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico:

   
 
Como mostrado na imagem acima, o Tribunal conta, em sua infraestrutura de TIC na sala de

telecomunicações do datacenter, com 2(dois) nobreks de 15 KVA da marca Engetron. Cada nobreak possui seu
banco de Energia com 114(cento e quatorze) baterias que devem ser trocados a cada três anos em média,
conforme recomendação do fabricante. Os equipamentos são fundamentais para manter a alta disponibilidade
dos serviços, de modo que é fundamental por agora a troca de todas as baterias dos dois módulos, totalizando
228(duzentas e vinte e oito) baterias.
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O primeiro nobreak (na foto o de cor branca) foi adquirido juntamente com a entrega da obra do
prédio da atual sede do Tribunal e está em funcionamento desde 21/12/2012. Já teve sua primeira troca de
baterias feita no final do ano de 2016, conforme processo 16.0.000000151-5.

O segundo nobreak (na foto o de cor preta) foi adquirido em abril de 2016 e colocado em
funcionamento com paralelismo redundante com o primeiro, conforme sei 15.0.000001062-3. Não houve ainda a
troca das baterias do banco energético do mesmo, estando em funcionamento e uso, portanto, há quase quatro
anos.

Para o correto funcionamento desses equipamentos, há contrato de manutenção TJMMG
n.22/2018,  sei 0134992, cujo objeto é, sucintamente, prover a prestação de serviços contínuos de manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos. Importa destacar que nesse contrato está absolutamente claro não
haver cobertura para trocas e intervenções diretas no banco de baterias. Isto posto, informamos que o
serviço da demanda em tela não pode ser executado com amparo no contrato citado, devendo ser uma demanda
licitada à parte por ter escopo/objeto diversos.

 
Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
Em última análise, pretende-se garantir a energia contínua do datacenter, de modo que os serviços

suportados por meios eletrônicos e prestados pela Justiça Militar à sociedade não parem, ou seja, garantia de alta
disponibilidade.

Os bancos de baterias, portanto,  precisam estar em bom estado para que os nobreaks cumpram
com excelência seu papel na infraestrutura oferecendo energia contínua, ininterrupta. 

 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA DEMANDA
A demanda é composta não somente pela simples entrega de baterias, mas também pelo serviço

completo de troca das mesmas e descarte adequado das baterias velhas retiradas, além da calibração do
equipamento. Desse modo, podemos definir a demanda como fornecimento, entrega, instalação e troca das
baterias dos bancos de energia dos 2(dois) nobreaks utilizados no Datacenter do TJMMG, com o devido
descarte das baterias retiradas, conforme detalhado no respectivo Termo de Referência.

Fundamental, então, que o fornecedor vencedor do futuro e eventual certame, apresente os
atestados de capacidade técnica devidos não só para a entrega das 228(duzentas e vinte e oito) baterias, mas
também e principalmente comprovando sua expertise  para a instalação e retirada correta dos módulos usados e
seu devido descarte, conforme a Norma Instrutiva n° 8, de 03 de setembro de 2012, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais.

Importa, ainda, frisar que o serviço/entrega da presente demanda não tem natureza contínua se
encerrando no recebimento do objeto. Deve-se cobrar tão somente a garantia dos serviços de troca e das 228
baterias, conforme praxe mercadológica para os respectivos produtos/serviços, tudo isto detalhado no Termo de
Referência.

 
1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme já mostrado no primeiro processo de troca, 16.0.000000151-5, há no mercado várias

empresas que podem prestar o serviço ora requisitado. Em relação às especificações dos módulos de baterias e
do serviço, o detalhamento deverá ser feito no Termo de Referência em acordo com as diretrizes do fabricante do
equipamento.

 
1.1.2 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa preliminar de

preços)
O custo total da demanda está estimado no PSTIC/2020 em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

e, naturalmente, será apurado pelo setor responsável. Haja vista a criticidade do equipamento, o tempo médio de
uso das baterias, em torno de 3(três) anos e o valor dos nobreaks completo com seu devido paralelismo
redundante,  a relação custo/benefício se apresenta bem razoável.
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1.1.3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO TJMMG E O PLANEJAMENTO DE TI OU PETIC DA INSTITUIÇÃO

 
A presente solução está devidamente alinhada ao PETIC/TJMMG, mais precisamente aos

objetivos estratégicos:
* Garantir o atendimento das necessidades dos clientes de TIC;
* Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça Militar; 

 
1.1.4 - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
Natural que todo e qualquer órgão público que possua infraestrutura de TIC própria com nobreaks

em pleno funcionamento promova a troca das baterias do banco de energia do equipamento com a devida
frequência, conforme marca, potência, uso e modelo do mesmo. Citamos o Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo, a PRODEMGE, o TJMG, dentre vários outros órgãos públicos.

 
1.1.5 BENEFÍCIOS ESPERADOS
 
Como mostrado no presente estudo, pretende-se, em última análise, garantir a energia contínua do

datacenter, de modo que os serviços suportados por meios eletrônicos e prestados pela Justiça Militar à sociedade
não parem, ou seja, tenham alta disponibilidade e possam funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante
todos dias do ano.

 
1.1.6 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
 
Por tratar-se de solução que já está implantada e em uso constante, o ambiente já está pronto, não

havendo necessidades de adequações. Ressalvamos a necessidade de acompanhamento da execução para que os
serviços sejam prestados com excelência, principalmente por se tratar de ambiente crítico.

 
2 - ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO 

 
2.1 - NATUREZA DO OBJETO 

 
A solução/objeto possui características comuns e usuais encontradas no mercado de TIC, cujos

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. O serviço de garantia agregado deverá
ser de 12(doze) meses não havendo necessidade de contrato específico por se tratar de padrão de garantia
mercadológica a ser descrita no termo de referência.

 
2.2 - PARCELAMENTO DO OBJETO/ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 
Indica-se um processo licitatório com lote único. Dessa forma, garante-se um licitante entregando

as baterias e executando os serviços, além de prover a garantia prevista de doze meses para as baterias e serviço
correlato de instalação das mesmas.

 
2.3 MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

 
Amparado pela natureza do objeto, dentre outras sustentações, indicamos o pregão eletrônico com

julgamento pelo menor preço global por lote. 
 
3 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
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Considerando a presente análise, em especial a criticidade da demanda para a boa prestação
jurisdicional da Justiça Militar, declaramos viável e necessária a contratação aqui pretendida.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANI VIANA MENDES, Gerente de Informática, em 10/03/2020, às 22:58,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM MARCONDES DE FREITAS SANTOS, Técnico Judiciário, em
16/03/2020, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária, em 22/04/2020, às 15:41,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o código verificador
0175281 e o código CRC 8BF2F1E9.
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