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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.

A presente Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
trata de investimentos diversos em Tecnologia da Informação, especialmente no Datacenter
da JMEMG não previsto no Plano de Contratações de TIC para o ano de 2020.

Conforme § 3º do Art. 12 da citada Resolução, há somente a necessidade
da Análise de Viabilidade da Contratação, dispensando os Documentos de Sustentação do
Contrato, de Estratégia da Contratação e Análise de Riscos. ( A estimativa de Preços é
inferior ao disposto no Art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, conforme item 1.1.2 deste documento).

Objetivamente, como solicitado no DOD, pretende-se adquirir 48(quarenta
e oito) unidades de FITA LTO5 para serem utilizadas no dispositivo de backup da
Justiça Miliar de MG.

 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico: 
A Justiça Militar do Estado de MG possui em seu estrutura de datacenter

2(duas) autoloader ou applicance de backup do fabricante HPE. O suprimento base desse
robô de backup são as unidades de fita LTO5 utilizadas de 8 em 8 em cada dispositivo

Após os últimos anos de uso, tais fitas já se encontram com sua vida útil
comprometida, vez por outra provocando falhas em alguns backups externos. Desse modo,
fundamental trocar as mesmas além de promover rodízio de fitas para aumentar a
segurança e prolongar o tempo de uso das mídias.

 

Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
Pretende-se com a compra garantir os rodízios de fitas no robô de backup da

JMEMG, além de promover melhora contínua na política de retenção externa de dados.
 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA

DEMANDA
A demanda é objetivamente composta da aquisição 48(quarenta e oito)

unidades de FITA LTO5 para serem utilizadas no dispositivo de backup da Justiça
Miliar de MG.
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Os detalhes técnicos do suprimento serão detalhados no Termo de
Referência.

 
1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
O mercado oferece algumas opções de unidades de Fita, incluindo as fitas

ofertadas pelo própio fabricante HPE. 
As devidas especificações deverão ser detalhadas no Termo de Referência. 
 
1.1.2 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa

preliminar de preços)
O custo total da demanda está estimado em R$ 14.000,00 (quatorze mil

reais).
Esta estimativa foi feita por sondagem mercadológica em marcas de

suprimentos similares e oficiais do fabricante que atendam a necessidade levantada no
DOD.

 
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 ao objetivo estratégico:
* Garantir o atendimento das necessidades dos clientes de TIC;
 

 
1.1.4 - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
A aquisição de suprimentos dessa natureza pode ser considerada uma

contratação bastante comum na Administração Pública exatamente pela necessidade de
backup externo de dados. Dessa forma, vários órgãos do Poder Judiciário contratam
produto similar.

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

a contínua melhora da aplicação da Politica de backup do TJMMG.
 
1.1.6 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
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De um modo geral, por tratar-se de aquisição de suprimento para
equipamento já utilizado no TJMMG , não há necessidade alguma de adequação de
ambiente.

 
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. 

 
2.2 - PARCELAMENTO DO OBJETO/ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 
Indica-se um processo de compra em  único lote, sem parcelamentos.
 
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. Se porventura couber
dispensa, caberá à Administração definir a melhor estratégia de contratação.

 
3 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA

CONTRATAÇÃO
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 13/11/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 13/11/2020, às 17:17, 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 0191984 e o código CRC F28DD6C4.
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