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ESTUDOS PRELIMINARES DA STIC

O presente estudo está em consonância aos dispositivos da Resolução
182/2013 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente no que tange ao Capítulo IV, do
Art. 12 ao Art. 17.

A presente Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação ( STIC ) é
composta da aquisição de Licenças de uso de software antivírus para as estações de
trabalho e servidores da JMEMG

 
1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 
Breve histórico:
A segurança, integridade e alta disponibilidade das informações é uma

demanda que vem merecendo cada vez mais atenção e investimento com o aumento da
informatização desta justiça especializada. O comprometimento de uma única estação pode
acarretar perdas importantes e irreparáveis em outras máquinas do parque da JMEMG.
Sendo assim, a contração de um software corporativo que permite gerenciamento central
torna-se imprescindível para mitigar os riscos decorrentes dos chamados malwares, dentre
outras pragas virtuais. Nos últimos anos, esta gerência procurou empenhar na busca de uma
solução que atendesse de forma satisfatória esta demanda.

 
Qual o problema que se pretende solucionar com a presente demanda?
O objetivo da aquisição das licenças do software de antivírus é fornecer

proteção proativa contra softwares maliciosos que podem comprometer as informações
contidas nas estações de trabalho, servidores de arquivos, aplicação e banco de dados da
JMEMG.

 
1.1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA

DEMANDA
A presente STIC será composta da aquisição de Licenças de uso de software

Antivírus do tipo Endpoint que permite gerenciamento remoto e oferece proteção a
servidores e estações de trabalho sendo no total 280 (duzentos e oitenta) licenças de
software por um período mínimo de 12(doze) meses podendo chegar a 36(trinta e seis)
meses de licenciamento para que haja economia de escala.

 
1.1.1  - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
O mercado oferece diversas soluções de proteção antivírus, que contém

desde recursos básicos como vacinas diárias até heurísticas avançadas e proteção para
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dispositivos mobile e criptografia. O sítio https://av-comparatives.org, de uma organização
independente que realiza teste de antivírus lista várias soluções que juntas compõe a quase
totalidade do market share.

A atual solução utilizada na JMEMG, a saber o endpoint Karspesky,
apresentou-se bastante satisfatória atendendo plenamente aos objetivos almejados.

 
1.1.2 - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
Há contratações similares em diversos órgãos públicos, citamos por

exemplo o próprio CNJ, o TJMSP, TJMRS , dentre outros.
 
1.1.3 - ANÁLISE DOS CUSTOS TOTAIS DA DEMANDA (estimativa

preliminar de preços)
O custo total da demanda está estimado em R$30.000,00 (trinta mil reais),

baseado em sondagem mercadológica inicial para as 280 licenças por um período de 36
meses.

 

1.1.4 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TJMMG E O PLANEJAMENTO DE TI
OU PETIC DA INSTITUIÇÃO

A presente solução pode ser  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.

 

1.1.5 BENEFÍCIOS ESPERADOS
Em última análise, o objetivo da aquisição da referida solução é oferecer

uma camada de segurança às estações de trabalhos e servidores da JMEMG, de forma a
conter a ameaça de softwares maliciosos que podem comprometer os dados contidos nos
discos rígidos das máquinas.

 
1.1.6  RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A

CONTRATADA
As quantidades previstas para a solução são as quantidades suficientes para

atender a demanda. Inobstante, se o mercado oferecer boas condições de custo com
maiores quantidades das licenças não há prejuízo no entendimento desta comissão, ficando
a cargo do setor responsável a decisão.

 
1.1.7 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
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O parque da JMEMG já está atualmente coberto por uma solução de
antivírus e possui todos os requisitos para instalação e manutenção de qualquer outra
solução. Os fabricantes costumam oferecer ferramentas de remoção de softwares
existentes, o que automatiza e agiliza o processo de adequação.

 

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 suporte é padrão dos fabricantes não havendo necessidade de
acordo de nível de serviços.

 
2.2 - VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O suporte é pelo tempo de aquisição da licença, de modo que o serviço é

agregado, não havendo necessidade de especificações, por se tratar de suporte de praxe dos
fabricantes, com eventuais fornecimentos de atualizações, quando necessário.

 
                        2.3 - EQUIPE DE APOIO À CONTRATAÇÃO

Caso se realize o pregão presencial, deverá ser convocado um membro da
Gerência de Informática do TJMMG para compor a equipe técnica de apoio ao pregoeiro. 
 

2.4 - EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO
Não há necessidade de continuidade da gestão do objeto contratado, uma

vez que a Gerência de Informática controla o licenciamento de software da JMEMG.
Portanto, este item é prejudicado, bastando, como de costume, o recebimento definitivo.

 

3 - ANÁLISE DE RISCOS
Não se aplica à presente contratação.
 
4 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA

CONTRATAÇÃO 
 

Considerando a necessidade e o presente estudo, declaramos viável a
aquisição da solução de software antivírus.

Documento assinado eletronicamente por VANILDE MARIA FONSECA, Oficial Judiciário, em
04/03/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS,
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Coordenadora de Área, em 04/03/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO DE CAMPOS PRADO, Oficial Judiciário,
em 04/03/2021, às 20:40, 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 0199457 e o código CRC 36DD6888.
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