
 

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
investimento em Tecnologia da Informação, especialmente no Datacenter da JMEMG previsto no
Plano de Contratações de TIC para o ano de 2021 - PSTIC 2021 - sei 0193506 - item 7.

Objetivamente pretende-se dar continuidade ao serviço de manutenção preventiva e
corretiva do Sistema de Climatização de precisão de alta vazão de ar, controle eficiente preciso
de temperatura e umidade em funcionamento no Datacenter do TJMMG, com inclusão de peças
eventualmente necessárias. Tal manutenção está atualmente em vigor e expirará no final do mês de
maio do corrente ano, conforme processo de aquisição sei 18.0.000000999-3. 

Tal continuidade do serviço citado dar-se-á com a CONTRATAÇÃO  de empresa
especializada para a manutenção preventiva e corretiva na solução de climatização atualmente
utilizada pelo TJMMG em seu datacenter.

 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico: 
A Justiça Militar do Estado de MG vem nos últimos anos primando por investimentos

na área de Tecnologia da Informação e Comunicação como forma de garantir a continuidade da
prestação jurisdicional em sua quase totalidade calcada em meios eletrônicos. Dessa forma, investir
em TIC não é mais uma escolha para as mais diversas organizações, tem se tornado,
antes, fundamental para a sobrevivência dos negócios e, no caso, para a boa prestação de serviços à
sociedade.

No início do ano de 2019 foi adquirido por meio de processo licitatório desta Justiça
Militar o Sistema de Climatização de precisão de alta vazão de ar, controle eficiente preciso de
temperatura e umidade para uso no Datacenter do TJMMG.

O Processo de contratação, sei 18.0.000000999-3, previu garantia e assistência técnica
para os equipamentos, bem como a parte lógica do sistema por um prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do recebimento definitivo emitido pelo TJMMG ( Edital sei 0136877 página 35). O
termo de recebimento consta no documento sei 0150441 datado de 24/05/2019. 

Dessa forma, cabe à administração do Tribunal, para o bom funcionamento do sistema
citado, garantir a continuidade dessa prestação de serviços.

 
Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
Em última análise, como já citado, pretende-se com a presente CONTRATAÇÃO

garantir a continuidade do funcionamento ininterrupto do Sistema de Climatização de precisão de
alta vazão de ar, controle eficiente preciso de temperatura e umidade para uso no Datacenter do
TJMMG.



 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA DEMANDA 

 
A demanda é composta por serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e

eventuais trocas de peças que estão descritos no atual contrato e que devem ser previstos no Termo de
Referência, parte integrante e inseparável do processo de contratação aqui pretendido.

O serviço possui características de continuidade, essencialidade e habitualidade
sendo fundamental, então, que seja firmado contrato com a licitante vencedora por um tempo
de 24(vinte e quatro) meses, no mínimo, haja vista ser o tempo contratual anteriormente pactuado.

O período superior a doze meses se mostra vantajoso para o TJMMG haja vista a
excelente experiência com a atual contratada, que tem, inclusive o amparo do fabricante do
equipamento. Ademais foi feita sondagem também com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que
tem a mesma prática para os contratos de Tecnologia da Informação, com vigência de alguns,
inclusive superior a vinte e quatro meses. Este grupo que assina o presente estudo de viabilidade
entende que a possibilidade de vigência superior a doze meses promove não só economia para os
cofres públicos, como também desafoga a administração, haja vista o serviço em questão ser
contínuo, essencial, habitual e de escopo fixo. 

 
1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
Há no mercado grandes empresas que prestam serviços em outras marcas de solução

de climatização de Datacenter, dessa forma é uma solução comum, ainda que de alta especialidade
técnica.

 
1.1.2 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa

preliminar de preços)
O custo da demanda está estimado em R$7.000,00 (sete mil  reais) MENSAIS para os

DOIS anos contratuais, perfazendo um total de aproximadamente R$ 168.000,00 (cento e sessenta e
oito mil reais) PARA TODO O PERÍODO CONTRATUAL.

A análise foi baseada no processo licitatório que deu origem à aquisição da solução e
com sondagem feita com a empresa atual que presta o serviço.

 
1.1.3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO DO TJMMG E O PLANEJAMENTO DE TI OU PETIC DA INSTITUIÇÃO
Ainda que o planejamento estratégico institucional, nesta data, esteja em fase de

reavaliação e nova construção para os próximos 6(seis) anos, podemos subsidiariamente alinhar a
contratação com os planos anteriormente aprovados, a saber:

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
promova investimentos em climatização do ambiente do Datacenter. 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 boa

prestação de serviços à sociedade por meio dos investimentos em TIC.
 
1.1.6 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
 
De um modo geral, por tratar-se de soluções que já estão produção e em uso

constante, o ambiente já está completamente ajustado, não havendo necessidades alguma de
adequações. 

 
2 - ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO 

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

TIC, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. 
Dessa feita, esta equipe sugere o pregão haja vista as características do objeto.
 
2.2 - PARCELAMENTO DO OBJETO 

 
O objeto, por sua própria natureza de serviço continuado de alta especialização, não

deve ser parcelado.
 
3 - ANÁLISE DE RISCOS 
 

Foram avaliados 4(quatro) riscos e a avaliação de viabilidade ou não da contratação
encontra-se ao final deste documento. 
 



RISCO 1 - Prestadores de serviço sem qualificação técnica participarem do certame 
 

AVALIAÇÃO
P I R

3 4 12

 

TRATAMENTO
ACEITAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR

   X

 

CONTROLE INTERNO RESPONSÁVEL RISCO
RESIDUAL

O termo de referência deve ser rigoroso no tocante à comprovação
de capacidade técnica

Área
demandante 1

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Ser rigoroso nos eventuais questionamentos Área demandante

 
RISCO 2 - O lote único de contratação dos serviços  restar frustrado ( nenhum licitante comparecer )

AVALIAÇÃO
P I R

1 2 2

 

TRATAMENTO
ACEITAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR

 X   

 

CONTROLE INTERNO RESPONSÁVEL RISCO RESIDUAL

aprimorar as iniciativas de divulgação do
Certame

Pregoeiro e equipe de
apoio 1

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Repetir o pregão Gerência Administrativa



 
RISCO 3 - A Contratada perder sua representação em Belo Horizonte e RMBH

AVALIAÇÃO
P I R

1 2 2

 

TRATAMENTO
ACEITAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR

 X   

 

CONTROLE INTERNO RESPONSÁVEL RISCO
RESIDUAL

reforçar essa exigência por todo o período do
Contrato

Equipe de
Planejamento 1

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Aceitar regiões próximas a RMBH Fiscal do Contrato

 
 
RISCO 4 - O preço ofertado não ser compatível com o mercado de soluções similares

de grande porte 
 

AVALIAÇÃO
P I R

1 2 2

 

TRATAMENTO
ACEITAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR

 X   

 

CONTROLE INTERNO RESPONSÁVEL RISCO
RESIDUAL

Averiguar rigorosamente as comprovações de prática
mercadológica da empresa

setor de compras e
contratos 1



 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Exigir a adequação mercadológica setor de compras

 
4 - 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.
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