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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13, DE 30 DE JULHO DE 2021.

Procedimento Administrativo n.º 0000656-02.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 07/2021
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Michel Wesley
Lopes, nomeado pela Portaria n.º 324, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no DJE n.° 6854 do dia 05 de
fevereiro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 037.306.799-29 Portador da Carteira de Identidade n.º
686.7749/ SSP/PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de serviços técnicos
especializados em desenvolvimento e sustentação de softwares para atender demandas do Poder Judiciário
do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência –
Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 07/2021 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como
a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM ÚNICO

EMPRESA:  LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:  26.832.621/0001-25

ENDEREÇO COMPLETO:  RUA TIBÚRCIO CAVALCANTE N° 1563 -  ALDEOTA -
FORTALEZA/CE - CEP 60.125-045

REPRESENTANTE: RUTH FILGUEIRAS SOUSA
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TELEFONE: (85) 3017-8080 
Email: licitacoes@lampp-it.com.br  / negocios@lampp-it.com.br

PRAZO DE ENTREGA:  O início oficial da prestação dos serviços se dará em até 5 (cinco) dias úteis
após a realização da reunião inicial. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
desde que motivado por pendências não sanadas na reunião inicial.. (item 6.4 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital).

Item Descrição Und. Qtd.

VALOR

Unitário Total  do
Item

01

Prestação de serviços continuados de
desenvolvimento e sustentação de software, baseado
nas práticas e princípios das "metodologias ágeis",
sob demanda, dimensionadas em UST, e demais
especificações, conforme Termo de Referência - Anexo
do Edital.

 Und. 90.000 R$ 76,89 R$
6.920.100,00

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
 
 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante(s) / Item Único

1º - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 07.178.322/0001-74 -
CNPJ N.º 07.178.322/0001-74

 

Documento assinado eletronicamente por RUTH FILGUEIRAS SOUSA, Usuário Externo, em
03/08/2021, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL WESLEY LOPES, Secretário(a), em
04/08/2021, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1085379 e o código CRC 5065AE43.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro -

CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.







 

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA – Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 1563, Aldeota   

60.125-045 – Fortaleza/CE – Telefone: +55 (085) 3017-8080 
 

A 04.1.05                                                                             Versão 09                                                      09/10/2018 

 

PROPOSTA READEQUADA 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021. 
Data do certame: 10/06/2021, às 10h00min. 
Procedimento Administrativo n.º 0000656-02.2020.8.23.8000 
 
OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para eventual contratação 
de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de 
softwares para atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima, 
conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
– Anexo I deste Edital 
 

I – Formação de Preço:  
A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital 
e seus anexos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO U.M QTDE. VR. 
UNITÁRIO 

VR. TOTAL 

01 

Prestação de 
serviços continuados 
de desenvolvimento 
e sustentação de 
software, baseado 
nas práticas e 
princípios das 
“metodologias 
ágeis”, sob 
demanda, 
dimensionados em 
UST, e demais 
especificações, 
conforme Termo de 
Referência -Anexo I 
do Edital 

 

Unid.  90.000 R$ 76,89 

R$  
6.920.100,00 

 

Valor por extenso: (Seis Milhões, Novecentos e Vinte Mil e Cem Reais) 

 



 

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA – Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 1563, Aldeota   

60.125-045 – Fortaleza/CE – Telefone: +55 (085) 3017-8080 
 

A 04.1.05                                                                             Versão 09                                                      09/10/2018 

 

 
II – Identificação do Licitante: 
 

a) Razão Social: Lamppit Solutions Tecnologia Ltda; 

b) CNPJ/MF: 26.832.621/0001-25 

c) Inscrição Estadual: Isenta, Inscrição Municipal: 466335-7; 

d) Endereço: Rua Tibúrcio Cavalcante nº 1563, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 
60.125-045; 

e) Telefone: (85) 3017-8080;  

f) E-mail: licitacoes@lampp-it.com.br; 

g) Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 2917-3, C/C 214.943-5; 

h) Responsável pela assinatura do contrato: Ruth Filgueiras Sousa, 
brasileira, casada, sócia-administradora, RG nº 8901002024623 (SSP-CE), 
CPF nº 315.530.953-91, residente e domiciliada na Rua Chile, 833, Bela 
Vista, Fortaleza/CE, CEP: 60442-464; 

 

III – Condições Gerais: 
 

a) Declaramos que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no 
provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de 
preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os 
preços são exequíveis. 

 

b) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data limite 
estipulada para a apresentação. 

 

Fortaleza/CE, 18 de junho de 2021.  

 

 

 

 
Lamppit Solutions Tecnologia Ltda. 

CNPJ: 26.832.621/0001-25 
Ruth Filgueiras Sousa 
CPF: 315.530.953-91 
Sócia-administradora 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1034866/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021
 

Sistema de Registro de Preços
 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR torna público para conhecimento dos interessados que fará licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo  menor preço nas condições estabelecidas neste Edital, a serem regidas pelas Lei n.º 10.520/2002, pela LC n.º
123/2006, pelas Resoluções TJRR n.ºs 026/2006, 08/2015 e 42/2019, pelo Decreto n.º 7.892/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, Lei n.º
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme consta nos autos do Procedimento Administrativo TJRR n.º 0000656-02.2020.8.23.8000
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 10/06/2021 
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 925480
 
1.DO OBJETO
1.1. Formação de sistema de registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de softwares para
atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor máximo desta licitação, para registro de preços, corresponde ao montante de R$ 14.441.400,00 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e um
mil e quatrocentos reais) .
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à
SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TJRR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.2. Não será admitida a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) suspensas de participar de licitações ou impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, durante o prazo da sanção aplicada;
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação;
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98, ou nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
e) com quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9.º da Lei nº 8.666/93;
f) reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
g) em processo de falência;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
3.3. É defeso ao servidor público transacionar com o TJRR diretamente ou como representante, procurador ou intermediário na forma do art. 110, X, XIII e XIV
da LC Estadual n.º 053/2001, ou de outra lei estadual ou municipal que proíba a participação na licitação de servidor que exerça gerência ou administração de
sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
4. DA VISITA PRÉVIA
4.1. É facultado às licitantes a realização de visita prévia às dependências do TJRR, com o objetivo de conhecer as instalações e proceder com levantamentos
específicos e dirimir eventuais dúvidas sobre o Termo de Referência e seus anexos, a fim de proporcionar o conhecimento necessário para elaboração das
propostas técnica e comercial mais aderentes e compatíveis com os requisitos exigidos.
4.2. As licitantes interessadas em realizar a visita prévia deverão proceder com o agendamento formal, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data
marcada para a sessão pública do certame licitatório, junto a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - STI/TJRR
pelo telefone (95) 3198-2825 ou ainda pelo e-mail sti@tjrr.jus.br.
4.3. A visita será confirmada por e-mail, informando a data, o horário e quem as conduzirá. O Local da visita será o edifício sede do TJRR na Av. Capitão Ene
Garcez, n.° 1696, bairro São Francisco, CEP: 69.305-135, Boa Vista, Roraima. A critério da licitante a visita prévia poderá ocorrer por videoconferência,
entretanto, nesta modalidade a licitante não poderá analisar presencialmente os espaços e infraestrutura organizacional, assumindo o risco por eventuais lacunas no
levantamento realizado.
4.4. Durante a visita as licitantes poderão apresentar no máximo dois representantes, sendo que todos os custos da vistoria serão de responsabilidade exclusiva da
licitante. Os participantes deverão assinar, juntamente com o servidor do TJRR designado para conduzir a visita, um Termo de Vistoria. O modelo para
comprovação de que a visita prévia foi realizada encontra-se no Anexo II - Modelo do Termo de Vistoria do Termo de Referência de n.º 100/2020- ANEXO I
deste edital.
4.5. As licitantes se obrigam a não divulgar, publicar ou fazer uso das informações recebidas durante a visita prévia. A simples participação na visita caracteriza o
compromisso irretratável de guarda do sigilo dos dados colhidos.

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:sti@tjrr.jus.br
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4.6. A vistoria é facultativa, no entanto a sua não realização ou a participação por videoconferência, não pode ser utilizada para se eximir de quaisquer obrigações
ou justificar a proposta subestimada. A licitante também não poderá arguir desconhecimento dos processos, dos procedimentos, dos ambientes e das ferramentas
utilizadas pelo TJRR para se opor à manutenção dos termos e das condições de sua proposta. O modelo para comprovação de que a visita prévia não foi realizada
encontra-se no Anexo III - Modelo de declaração de dispensa de Vistoria do Termo de Referência de n.º 100/2020- ANEXO I deste instrumento convocatório.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.1. Os interessados poderão impugnar as especificações técnicas, condições ou exigências previstas neste edital, por eventual violação à disposição legal, através
de petição devidamente instruída, fundamentada e encaminhada ao Pregoeiro, por meio eletrônico - email: subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, em até 03 (três) dias
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
5.2. Qualquer dúvida existente sobre os termos do edital poderá ser objeto de pedido de esclarecimento, por escrito, ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para a abertura da sessão pública, seguindo os mesmos trâmites do subitem anterior.
5.3. Os pedidos de esclarecimentos e de impugnação deverão conter, no mínimo:
a) o número desta licitação, CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, nome completo do representante legal/funcionário ou interessado subscritor do pedido e
o e-mail para resposta;
b) a exposição da dúvida para o correto entendimento das regras do edital, ou a indicação do item, cláusula ou condição do edital que pretenda questionar,
devendo, neste caso, vir acompanhada das razões da impugnação.
5.4. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação.
5.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para ciência dos interessados.
6. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante deverá encaminhar documentos de habilitação e proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.
6.2. A licitante deverá consignar, expressamente no sistema eletrônico, o valor ofertado para o item, já considerados e inclusos no valor apresentado todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no cadastro dos dados da proposta no sistema comprasnet importa desclassificação, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.
6.7. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
7.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário previsto para a abertura das propostas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com as especificações e as condições estabelecidas no Edital.
8.2. A análise de preços superiores aos previstos no Termo de Referência - Anexo I do edital será realizada após a fase de lances.
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da
ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja, de plano, manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício
somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser  R$ 0,01 (um centavo).
9.10.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

mailto:cpl@tjrr.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10. DO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e
observado o valor máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
10.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
10.1.4. A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
10.2. Não ocorrendo adjudicação, nos termos previstos no subitem 10.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da licitante detentora da proposta
originalmente melhor classificada, se houver compatibilidade de preço com o valor de referência e a licitante for considerada habilitada.
11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor máximo para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de 3 (três) horas, se outro não for fixado, contados da convocação efetuada
pelo Pregoeiro, deverá encaminhar a sua proposta, em PDF, ajustada ao último lance, conforme modelo - Anexo II do Edital, devidamente preenchida de acordo
com as especificações do Termo de Referência.
12.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado e à compatibilidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto.
           12.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão.
           12.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado e à compatibilidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.3.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
12.3.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.4. Deverá constar na proposta:
a) a individualização da licitante, com razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, indicação de endereço eletrônico (e-mail), dados bancários (nome do
banco, números da conta corrente e da agência) e assinatura do representante legal da licitante;
b) a descrição clara do objeto cotado e demais especificações, conforme o Termo de Referência - Anexo I do edital;
c) indicação única de preço em reais, com exibição dos valores unitário e total com duas casas decimais em algarismos; e
d) sempre quando for possível, índices, folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante, a fim de garantir a integridade da
documentação e da proposta.
12.5. Não será admitida a proposta manifestamente inexequível, assim considerada aquela que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado e que não venha a ser demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os preços ofertados são
coerentes com os de mercado ou suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.
12.5.1. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro solicitará a arrematante a comprovação da exequibilidade.
12.6. Não será aceita e será desclassificada a proposta:
a) que não comprovar a sua exequibilidade, quando solicitada pelo pregoeiro;
b) que apresentar valores unitários ou global superiores aos preços indicados pelo TJRR;
c) que não for redigida (digitada ou datilografada) no idioma nacional, estiver ilegível, contenha rasuras, ou outros defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) com ilegalidades, ou vícios, omissões e irregularidades insanáveis;
e) que não forem corrigidas as irregularidades ou falhas sanáveis apontadas pelo pregoeiro;
f) que estiver em desacordo com as condições e especificações do objeto previstas neste edital;
12.7. O critério adotado para julgamento da proposta será o de menor valor global para o item.
12.8. Todas as especificações do objeto, o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora vinculam o fornecedor registrado.
12.9. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a documentação exigida, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada no subitem 13.2 deste
edital, de acordo com os arts. 27 a 33 da Lei n.º 8.666/93.
13.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
13.2. As licitantes deverão complementar os documentos de habilitação referidos no subitem anterior, relativos à:
13.2.1. Regularidade Trabalhista
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a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
13.2.2. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou comprovação, por
certificação do juízo falimentar competente, de que a licitante possui plano de recuperação judicial deferido e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da
Lei n.º 11.101/2005, estando apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do contrato;
b) Comprovação de que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação, mediante apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
13.2.3. Qualificação Técnica
a) Para fins de habilitação, a(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar:
a1) Atestado(s) de Capacidade técnica emitido(s) em seu nome, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a completa identificação da
empresa ou órgão emissor, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para expedi-los, que em conjunto,
comprove(m) que a licitante prestou satisfatoriamente, serviços de igual natureza, com montante total dos serviços contratados de, no mínimo, 45.000 (quarenta e
cinco mil) UST’s (Unidades de Serviço Técnico) ou, no mínimo, 10.000 (dez mil) pontos de função, evidenciando no corpo dos atestados que a empresa
licitante prestou serviços de desenvolvimento (construção) e/ou sustentação (manutenção) de sistemas de informação (softwares), dos quais, deverão compor as
seguintes linguagens de programação:

a. JAVA e JavaScript;
b. React ou React Native;e
c. Angular JS ou Flutter.

a1.1) Serão aceitos a somatória de diversos atestados para comprovar a execução do montante total de UST e/ou Ponto de Função solicitado, desde que
evidenciado em cada um dos atestados que a licitante prestou serviços de desenvolvimento (construção) e/ou sustentação (manutenção) de sistemas de informação
(softwares), contendo explicitamente que os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) acordados foram devidamente respeitados durante toda a vigência do contrato que
deve ser de no mínimo 12 (doze) meses em cada um dos atestados apresentados, exceto em contratos que determinem prazos interiores a 12 (doze) meses. 
a1.2) Para fins de somatório, será considerado a proporção de 4 UST para cada ponto de função.
b) Declaração, com a completa identificação da empresa licitante, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para
expedi-los, de que disponibilizará para a execução dos serviços, sempre que demandado, profissionais que atendam aos perfis exigidos neste estudo, detentores de
sólidos conhecimentos em Gerência de Projetos e em Análise, Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas utilizando Metodologias Ágeis.
c) Declaração, com a completa identificação da empresa licitante, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para
expedi-los, de que a empresa possui experiência comprovada de no mínimo 3 (três) anos:

a. na administração de banco de dados PostgresSQL na versão 9.6 ou superior, ou em banco dados Oracle, versão 10g em diante;
b. na prestação de serviços de sustentação (manutenção) e desenvolvimento de sistemas em JavaScript ou Ruby on Rails, utilizando o framework React,

Angular ou Flutter;
c. na prestação de serviços de sustentação e desenvolvimento de sistemas para smartphones utilizando o framework React Native ou Ionic;
d. na orquestração de distribuição de software, com capacidade de processamento de builds, utilizando plataformas como Jenkins ou similar;
e. na utilização de infraestrutura como código (IAC) para criação de ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de softwares sustentados e

desenvolvidos, utilizando ferramentas como Terraform, Ansible, Pupet, ou similar;
f. no desenvolvimento de aplicações para utilização de APIs em nuvem, como: Amazon Transcribe, Deep Vision face recognition, Google Cloud Speech

Recognition, Speech-to-Text e Maps Platform, ou similar, com a publicação do Software Mobile na conta do contratante, na Apple Store (IOS) e na Google
Play Store (Android);

g. no desenvolvimento de extensões para os navegadores como Google Chrome e Mozilla Firefox, com a publicação na Chrome Web Store e na Mozilla Add-
ons for Firefox;

h. na utilização de ferramentas em nuvem da Amazon, tais como: EC2, S3, Code Commit, Code build, IDS, ECS, ECR, VPC, Cloudfront, CDN, SNS,
CloudWatch, , Elastic Cache, Route 53, ou em ferramentas equivalentes na plataforma Google Cloud;

i. na prestação de serviços de manutenção em softwares hospedados em nuvens privadas, ou de terceiros, utilizando máquinas virtuais em containers Docker,
em plataforma Nutanix Acropolis ou Vmware ESXi;

j. na prestação de serviços de design gráfico e de usabilidade (UX), utilizando ferramentas de criação de protótipos navegáveis como Axure XP, Adobe XD,
Sketch ou Balsamiq;

k. no gerenciamento de projetos de Desenvolvimento e Sustentação de Software utilizando ferramentas como: CMMi com o nível 3 ou superior, MPS.BR de
nível C ou superior e o guia PMBOOK (PMI), ou equivalente; e

l. no desenvolvimento e sustentação de sistema utilizando metodologias como: eXtreme Programming, Craftsmanship, Lean Software e/ou Scrum,
fundamentadas em práticas e princípios ágeis que estabelecem um conjunto de elementos (atividades, papéis, artefatos, dentre outros) a serem utilizados
durante a prestação dos serviços ao TJRR. 

13.4. A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.
13.5. O pregoeiro verificará eventual enquadramento nas vedações elencadas no item 3  – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
13.6. As consultas previstas no subitem anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei
n.º 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.
13.7. O enquadramento da licitante em qualquer das hipóteses do subitem 3.2 acarretará, como consequência, a inabilitação da licitante.
13.8. A licitante deverá comprovar que sua atividade empresarial se relaciona ao objeto desta licitação mediante apresentação de seu ato constitutivo, ou outro
documento hábil, além de informar o nome e CPF de seu administrador e/ou sócio majoritário, salvo se tal informação já constar no SICAF.
13.9. Quanto a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, serão observado os seguintes procedimentos:
    13.9.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da Ata de
Registro de Preços e/ou Contrato. No entanto, o licitante ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverá apresentar toda a documentação exigida

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
   13.9.2. Homologado o certame e havendo alguma restrição à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a
licitante será intimada para, no prazo de cinco dias úteis, prorrogável  por igual período, a critério da Administração, regularizar sua situação fiscal e/ou
trabalhista, na forma prevista no art. 43,§1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.
   13.9.3.  A não regularização da documentação, no prazo acima previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no item 18 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata e/ou Contrato ou
revogar a licitação.
13.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.11. 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.
13.12. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios oficiais.
13.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
13.15. Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos para este certame pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua
emissão.
13.16. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
13.17. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
13.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
14. DA AMOSTRA
14.1. Não se exigirá que a licitante apresente amostra do objeto licitado.
15. DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
15.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.1.4. Não serão acolhidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
15.1.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.2. Caberá as licitantes, encerrada a etapa de lances, a consulta regular ao sistema "Comprasnet" a fim de verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta
a opção para a interposição de recurso.
15.3. Caso admitido, o recurso será decidido pelo Secretário-Geral.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para
homologação.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça de Roraima.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.
17. DO CADASTRO RESERVA
17.1. Antes da homologação do certame será realizada consulta as licitantes interessadas, conforme a ordem de classificação, em reduzir seus preços ao valor da
proposta vencedora, a fim de integrar o cadastro reserva da ata de registro de preços.
17.2. Na hipótese de apresentação de recurso, a consulta as licitantes será realizada pela Secretaria Geral, antes de promover a adjudicação, se indeferido o pedido
recursal.
17.3. O cadastro de reserva limitar-se á, no máximo, a três licitantes remanescentes.
17.4. Na hipótese de eventual contratação de licitante integrante do cadastro reserva, em razão de não assinatura da ata pelo adjudicatário ou do cancelamento do
registro do detentor da ata, será verificada as condições e exigências do edital e seus anexos, além da observância do teor da ata da sessão pública e da proposta
vencedora da licitação.
17.4.1. A verificação, neste caso, das condições, exigências e demais procedimentos para contratação do remanescente integrante do cadastro reserva, será
realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, serão aplicadas sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais nos casos dispostos
na Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima n.º 042/2019.
18.2. A recusa injustificada do adjudicatário em  assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido no edital,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida em não manter a sua proposta, sujeitando-o ao pagamento de multa compensatória de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame, nos termos dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e do art. 1.º, IV, da Portaria GP/TJRR n.º
306/2014, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no subitem 18.1.
18.2.1. Será devida pelo Contratado apenas a multa moratória prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 1.º, I e II, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, a
contar do término do prazo estabelecido no edital até a efetiva da ata de registro de preços ou retirada da nota de empenho, da seguinte forma:
a) a multa será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias.
b) a multa será de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor
do item ou serviço em mora, na hipótese de atraso por período superior ao previsto no inciso I, limitado em até 60 (sessenta) dias.
18.3. A licitante poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não
acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
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18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
18.6. As penalidades serão registradas no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
19. DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de sua convocação, para assinar a ata de registro de
preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste edital.
19.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
19.3. O não comparecimento ou recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas
no edital.
19.4. Na hipótese de não assinatura da ata de registro de preços pelo adjudicatário, as licitantes remanescentes poderão ser convocadas para fornecer o objeto,
observando-se o procedimento legal, as condições fixadas neste Edital e na sua respectiva proposta comercial.
19.4.1. As licitantes remanescentes que não aceitarem o fornecimento do bem ou serviço no preço ofertado pelo primeiro colocado/adjudicatário não sofrerão
sanção administrativa por esse motivo.
19.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade.
19.5.1. Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.
19.5.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
19.5.3. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.
19.6. O detentor da ata deve manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação sob pena de ter seu registro
cancelado.
19.7. Os preços registrados terão prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
19.8. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, assim como disponibilizados pelo TJRR, através de meio
informatizado de consulta, durante a vigência da ata de registro de preços.
19.9. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TJRR convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
19.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
19.10.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
19.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a administração poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.12. Não havendo êxito nas negociações, o TJRR deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
19.13. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; ou
e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação.
19.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "a", "b", "d" e "e" do subitem anterior, será formalizado por decisão devidamente
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
19.16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência o fornecedor registrado em igualdade de condições.
19.17. A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a vantagem, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da
administração pública estadual ou municipal que não tenha participado do certame licitatório.
19.17.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o TJRR
sobre a possibilidade de adesão.
19.17.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o TJRR.
19.17.3. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19.17.4. Compete ao órgão não participante, na hipótese de adesão:
a) efetivar a aquisição ou contratação do objeto registrado em até noventa dias;
b) praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao TJRR.
19.18. É vedada à adesão da ata de registro de preços do TJRR pelos órgãos e entidades da administração pública federal.
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20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
20.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante sua vigência, para assinatura do
contrato, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
     20.1.1. No mesmo prazo previsto no item acima, a licitante deverá apresentar a Declaração Antinepotismo, conforme modelo constante do anexo III do Edital. 
20.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
20.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o detentor da ata de registro de preços mantém as condições de
habilitação.
20.2.1. Aplica-se a mesma regra as licitantes remanescentes para verificação das condições de habilitação antes de eventual contratação.
20.3. As condições de pagamento e outras obrigações estão previstas no Termo de Referência  e na Minuta de Contrato (Anexos I e V do edital).
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Excepcionalmente, a licitante poderá encaminhar a documentação complementar solicitada pelo pregoeiro através do e-
mail:subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, desde que reste comprovada a inviabilidade de envio por meio do sistema.
21.2. Os documentos remetidos por meio do sistema comprasnet, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer momento em prazo
estabelecido pelo pregoeiro.
      21.2.1.Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas, deverão ser encaminhadas a Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo
do TJ/RR, situada na Av. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro de São Francisco, na Cidade de Boa Vista - RR - CEP 69.305.135.
21.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste edital ou solicitada pelo Pregoeiro, será desclassificada e sujeitar-se-
á às sanções previstas neste Instrumento Convocatório.
21.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Comprasnet e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão estas últimas.
21.5. O acompanhamento e a fiscalização da ata de registro de preços serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela
Secretaria Demandante.
21.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
21.8. Este edital estará à disposição dos interessados, pela Internet, nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjrr.jus.br (menu “licitações”),  será
publicado na forma da lei, e deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de desconhecimento após a entrega da proposta.
21.9. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art.49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
21.10. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos, em substituição aos documentos exigidos pelo presente edital e seus anexos.
21.11. A licitante, caso seja vencedora, manterá preposto, aceito pelo TJRR, durante o período de vigência da Ata, para representá-la administrativamente sempre
que for necessário, o qual deverá ser indicado, no ato da assinatura da Ata, mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do
documento de identidade, endereço de e-mail e número de telefone válidos para o recebimento de informações e notificações, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
21.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.14. São partes integrantes deste edital independente de transcrição: o Termo de Referência (Anexo I), Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada
após o encerramento dos lances (Anexo II), Modelo de Declaração Antinepotismo (Anexo III),  Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV) e Minuta de
Contrato (Anexo V) .
21.15. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.
 
Boa Vista-RR, 24 de maio de 2021.
 
 

Anderson Ribeiro Gomes
Subsecretário de Compras, em exercício

 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA n.º 36/2021 – EVENTO SEI nº (1023046).
 

FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
EM DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
RORAIMA.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A lei nº 10.520/02, que instituiu a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art. 3º, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de
Termo de Referência constitui fase preparatória para o Pregão.

1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas
informações apresentadas no procedimento Administrativo Virtual SEI nº 0000656-02.2020.8.23.8000.

1.3. A contratação pretendida poderá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP nº 026/2006 e 008/2015, que instituem, respectivamente, a licitação na
modalidade pregão e o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Justiça, a Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93.

2. OBJETO

mailto:cpl@tjrr.jus.br
http://www.tjrr.jus.br/
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2.1. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados
em desenvolvimento e sustentação de softwares para atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima.

2.2. Para fins de adequação ao disposto na lei nº 10.520/02, consideram-se os bens e serviços em tela como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. FINALIDADE/JUSTIFICATIVA

3.1. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR tem como estratégia organizacional, dentre outras, garantir agilidade administrativa, mantendo o foco na
necessidade das unidades jurisdicionais e proporcionar eficiência e segurança nos sistemas utilizados. Para o alcance destes objetivos, os servidores precisam de
ferramentas capazes de facilitar a execução de suas atribuições. Essa necessidade, aliada ao avanço das novas tecnologias propiciadas nos últimos anos, na sua
maioria advindas de sistemas informatizados cada vez mais complexos e eficientes, tende a contribuir para agilizar os processos organizacionais que podem ser
automatizados, garantindo segurança e eficiência em todas as transações realizadas.

3.2. Raros são os processos de trabalho não suportados por alguma solução de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), seja em parte ou no todo de seu ciclo
de vida, seja dentro ou fora das fronteiras de atuação deste Poder. Os Processos Judiciais do TJRR, por exemplo, há algum tempo são consultados, movimentados,
manipulados e julgados por complexas soluções de TIC. Adicionalmente, a máquina administrativa do Poder Judiciário também exige soluções informatizadas para
otimizar e potencializar os processos de trabalho dos Servidores e Magistrados. Ciente desta realidade, o TJRR tem como identidade organizacional de excelência,
"evoluir em sincronia com a sociedade e a tecnologia", e passou a destacar em seu Planejamento Estratégico a importância de sua área de Tecnologia de Informação,
estabelecendo como um dos objetivos "implantar processo virtual em todas as unidades jurisdicionais e administrativas".

3.3. Nesta linha, o Tribunal tem investido em soluções de TIC, como, infraestrutura de comunicação, processamento e armazenamento de dados, segurança da
informação, softwares e sistemas de informação específicos para cada área de negócio (administrivo ou judicial), enfim, soluções para melhorar sua capacidade de
gestão e de produção de resultados em forma de valor para o negócio fim do TJRR. No entanto a eficiência e segurança das soluções de TIC utilizadas esbarram em
problemas como: dificuldade de estabelecer prioridades para criação de novos softwares e sustentação dos softwares existentes, causados em sua grande maioria,
pela desproporção entre a capacidade produtiva do quadro de pessoal da STI e a ampliação da necessidade de informatização e otimização dos processos de trabalho
desta Corte.

3.4. É notório que esta Corte está inserida em um ambiente altamente tecnológico, em que os sistemas de informação são essenciais para atingir os resultados
desejados. Para isso, é fundamental contar com uma eficiente sustentação dos sistemas em produção, mantendo-os estáveis e confiáveis em um processo ágil para
atender as constantes mudanças de negócio, bem como ter capacidade de atender a diversas demandas de desenvolvimento de novos sistemas de forma ágil. Em
alinhamento com esse entendimento, está a contratação de uma Fábrica de software, que é um conjunto de recursos (humanos e materiais), processos e metodologias
estruturados de forma semelhante àqueles das indústrias tradicionais, utilizando as melhores práticas criadas para o processo de desenvolvimento, melhoramentos,
sustentação, testes e manutenções dos softwares.

3.5. Essa demanda por manutenção de softwares e serviços legados e por desenvolvimento e entrega de novos serviços supera a capacidade produtiva do quadro de
pessoal, sendo que o último concurso público realizado pelo TJRR ocorreu em 2011. Atualmente a força de trabalho da STI conta com 60 (sessenta) servidores entre
concursados e comissionados, sendo 20 (vinte) analistas judiciários com especialidade em tecnologia da informação, e destes apenas 10 (dez) são desenvolvedores
de softwares.

3.6. Este cenário vai de encontro à diretriz de "implantar processo virtual em todas as unidades jurisdicionais e administrativas", o que atualmente exige do corpo
técnico da STI envidar todos os esforços para a elaboração, manutenção e disponibilidade de sistemas de informação mais adequados para prover os melhores meios,
processos, procedimentos e mecanismos para que os objetivos do TJRR sejam plenamente alcançados, sobretudo os que permeiam, suportam e agilizam o
relacionamento com o jurisdicionado Roraimense.

3.7. Cabe salientar que esta desproporção entre a capacidade produtiva e a demanda, não é uma realidade exclusiva do TJRR, outros Órgãos de Governo e a própria
iniciativa privada carecem de recursos próprios de pessoal especializado nas áreas de TIC para manterem e evoluírem a operação de seus negócios. Para minimizar
esta desproporção, as organizações optam por terceirizar parte dos serviços, geralmente àqueles serviços envolvendo atividades meio, de modo a centralizar a
execução das atividades fim e a inteligência do negócio em seu quadro de pessoal próprio. No âmbito do Serviço Público, tal abordagem é amplamente adotada e
está amparada pelos ditames legais, a exemplo do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do TCU, da Instrução Normativa
MP/SLTI Nº 4/2014 (conhecida por IN04) e da Resolução 182/2013 do CNJ, os quais abrangem especificamente terceirização de serviços de TIC.

3.8. Não obstante cumprir fielmente suas atribuições, a STI enfrenta obstáculos que podem, seguramente, exaurir sua capacidade de atendimento das demandas
recebidas e, em consequência, comprometer o bom andamento dos serviços prestados por esta Corte.

3.9. O que ora se busca com esta contratação é, portanto:

a. o imprescindível aumento quantitativo da capacidade de oferta de serviços, de maneira que o TJRR possa sempre contar com os sistemas de informação mais
adequados para apoiar suas fundamentais atividades administrativas e judiciais;

b. delegar à futura contratada, sob a fiscalização dos servidores deste Tribunal, o desenvolvimento e a sustentação de sistemas de informação; e

c. obter uma adequada relação entre o tempo de resposta às demandas recebidas pela STI e o custo associado e a qualidade dos produtos elaborados.

3.10. Demonstrativo de resultados a serem alcançados com a solução:

a. disponibilizar softwares para otimizar os processos de negócios do TJRR;

b. entregar projetos estratégicos do TJRR, com minimização de prejuízos em escopo e prazos; e

c. sustentar softwares em produção, minimizando prejuízos pela falta de quantidade e especialidade de mão de obra.

4. CONCEITOS

4.1. Conceitos:

a. software: é um termo técnico de tecnologia da informação que abrange uma sequência de instruções executadas na manipulação, redirecionamento ou
modificação de um dado, informação ou acontecimento que ocorre em um hardware (equipamento eletrônico). Normalmente é composto por diversas funções,
bibliotecas, aplicativos e módulos que gera um programa executável ou um sistema com vários softwares satelitais integrados e interdependentes;

b. software proprietário (privativo ou não livre): é um programa de computador com direitos exclusivos para o autor/produtor que apresenta limitações, sendo
que seu código fonte é restrito, assim como seu uso, redistribuição ou modificação são proibidos, ou requer permissão, ou é restrito de tal forma que não seja
efetivamente possível fazê-lo sem a aquisição de uma licença;

c. software livre (free software): é o programa de computador que concede liberdade ao usuário para executar, acessar, estudar, modificar o código fonte e
redistribuir cópias sem restrições, com ou sem modificações. É importante ressaltar que software livre não equivale a software gratuito ou de código aberto, o
termo gratuito remete exclusivamente a questões monetárias e o termo código aberto não abrange as mesmas liberdades que o software livre. Assim, todo
software livre é de código aberto, mas nem todo software gratuito ou de código aberto é software livre;
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d. software público ou de governo: é um tipo específico de software livre que atende às necessidades de modernização da administração pública de qualquer
dos Poderes da União. Normalmente é compartilhado sem ônus no Portal do Software Público Brasileiro, resultando na economia de recursos públicos e
constituindo um recurso benéfico para a administração pública e para a sociedade;

e. desenvolvimento de software (Software development): é o processo de conceber, especificar, projetar, programar, documentar, testar e implementar um
sistema computacional, isto é, transformar a necessidade de um demandante em um produto envolvido na criação de aplicativos, sistemas, estruturas ou outros
componentes capazes de automatizar uma estrutura de ações realizadas por um método automatizado. O desenvolvimento de software é um processo de escrita
do código-fonte, mas, em um sentido mais amplo, inclui todo processo planejado e estruturado envolvido entre a concepção até a manifestação final do
produto (aplicativo, ferramenta, software ou sistema), portanto, o desenvolvimento de software pode incluir pesquisa, prototipagem, programação,
modificação, reutilização, reengenharia e outra atividade que resulte em produtos de softwares funcionais;

f. sustentação de software: é a realização da gestão corretiva, evolutiva, adaptativa e perfectiva de um produto de software. Pressupõe um modelo de Melhoria
Contínua do Serviço baseada na visão de ciclo de vida (Plan, Do, Check, Act), que está preocupado com a manutenção da saúde do software, através da
avaliação contínua e intimamente relacionada a gestão da qualidade, aderência, mudança e melhoria da performance. Portanto não está limitado à processos de
backup de dados, segurança de acesso e outras atividades de suporte continuado aos usuários e sim, ao atendimento de novos requisitos que surgem do próprio
uso e mudanças de processos no negócio. A sustentação busca definir e validar os indicadores de performance e conformidade com os acordos de Níveis
Mínimos de Serviços, para garantir que o software tenha valor para o demandante e usuário;

g. fábrica de software (FSW - Software House): é um conjunto de recursos humanos e materiais, processos e metodologias estruturados de forma semelhante
àqueles das indústrias tradicionais, utilizando as melhores práticas criadas para o processo de desenvolvimento, atuando, a critério do contratante, desde o
levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e sustentação de softwares. Utiliza em sua operação indicadores de qualidade e produtividade em cada
etapa do ciclo de desenvolvimento de software, bem como busca maximizar a reutilização de softwares em sustentação. É uma prática comum adotada pelo
mercado de software com o objetivo de massificar a produção de software e a redução de custos;

h. metodologias ágeis (Agile software development): conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas utilizados para a concepção, consultoria,
desenvolvimento, sustentação, transferência de conhecimento e documentação de produtos de software e sua subsequente disponibilização para os usuários.
As metodologias e frameworks que fazem parte do conceito de desenvolvimento ágil providenciam uma estrutura conceitual para conduzir projetos de
desenvolvimento e sustentação de softwares que compreendem a adoção de boas práticas;

i. transferência de conhecimento: é a capacidade do contratante, ou de um ente por ele designado, em absorver os conhecimentos referente aos processos de
trabalho e as tecnologias empregadas em determinada atividade terceirizada, diminuindo assim a dependência excessiva do contratante em relação à
contratada. Contratação de Fábrica de Software é um serviço que lida intensamente com conhecimento de ambas às partes, e cada projeto de desenvolvimento
de software reúne uma grande quantidade de conhecimento de negócio. Nessas contratações, é necessário abordar além de questões como colaboração e
gerenciamento de projeto, questões relativas à transferência de conhecimento, onde contratante e contratada devem se comunicar e colaborar continuamente,
possibilitando que o fluxo de conhecimento entre eles alcance o sucesso da contratação;

j. consultoria em desenvolvimento de software: são serviços prestados por profissionais capazes de converter a necessidade de um demandante na melhor
forma para se alcançar o objetivo por meio de um produto de software. Os consultores analisam diversos pontos para que a ideia ou a necessidade do
demandante seja concretizada utilizando, da melhor forma possível, as tecnologias de software disponíveis. São feitos diagnósticos para identificar de forma
clara a solução e são recomendadas ações que, segundo a experiência dos consultores, devem ser seguidas para que o novo produto de software alcance os
objetivos;

k. documentação de software: engloba no mínimo três grupos de documentos: Documentação do Projeto, Documentação do Sistema e Documentação do
Usuário. A Documentação do Projeto é a base de informações obtidas com o levantamento das regras do negócio e requisitos, que servirá de diretriz para o
desenvolvimento, homologação e implantação do produto de software, incluindo os detalhamentos como estimativa de esforço, definição de arquitetura,
designer, métricas, cronograma e custos, realizado a partir das funcionalidades que o produto de software vai entregar. Cada funcionalidade irá demandar um
esforço das equipes e possui uma complexidade agregada e um risco envolvido, que pode ser do negócio, da implementação ou da implantação. Já a
Documentação do Sistema é a diretriz para as equipes envolvidas na sustentação do produto de software, de modo a permitir compreender como o sistema
deve funcionar, como ele se relaciona com outras dependências e quais os parâmetros de performance esperados para uma carga normal de trabalho. Por fim, a
Documentação do Usuário são aquelas referentes ao uso do software, como manuais de instalação, de configuração, de uso, tutoriais, videoaulas, informações
para solicitação de ajuda e requisitos necessários de uso, além de perguntas frequentes (FAQ) e outros bancos de conhecimento que são construídos
continuamente durante toda a vida de utilização do software; e

l. unidades de serviço técnico (UST): é uma unidade de mensuração de esforço para a execução de um serviço que envolve prioritariamente esforço útil
humano, usada para dimensionar um determinado serviço. Normalmente conta com uma tabela de referência onde cada item tem uma quantidade de UST
definida para seu dimensionamento e, por conseguinte, para sua remuneração.

5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

5.1. O objeto deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes deste instrumento, mediante execução indireta, por meio de empreitada por
preço unitário.

5.2. O item a ser registrado, bem como os quantitativos encontram-se na tabela abaixo:

Item Descrição Und. Quant.

01

 
Prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de software, baseado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”,
sob demanda, dimensionados em UST. UST 90.000

5.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos para prestação dos serviços que serão contratados, tais como: salários, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, bem como, despesas administrativas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto, tais como:
recursos computacionais físicos e lógicos (hardwares e softwares), licenças, atualizações, configurações, transferência de conhecimento e demais serviços correlatos,
necessários para execução do objeto.

5.4. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por todos e quaisquer atos praticados por si, ou em seu nome, por seus funcionários, prepostos,
credenciados, sucessores, representantes ou representados, em decorrência do contrato que será firmado, durante toda sua vigência e período de garantia, inclusive
por danos ou prejuízos pessoais ou materiais causados ao TJRR ou a terceiros, por negligência, imperícia, imprudência e/ou dolo, isentando o TJRR de toda e
qualquer reclamação decorrente dos mesmos.

5.5. A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros, no desenvolvimento e sustentação dos softwares, ou de quaisquer
artefatos empregados ou relacionados a perfeita execução do serviço contratado, que possam afetar na autorização de uso do software, devem ser formal e
previamente informados e devidamente licenciados perpetuamente em nome do TJRR.
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5.6. Todos os produtos de software e seus componentes, desenvolvidos e mantidos no âmbito do contrato que será firmado, assim como dados, informações,
documentos, imagens, vídeos, outras mídias e demais artefatos utilizados e desenvolvidos durante a prestação dos serviços, serão de propriedade exclusiva e
irrestrita do TJRR, sendo proibido à contratada copiar, ceder, repassar, comercializar, alterar, incluir, fundir, derivar ou absorver, sem a prévia e formal autorização
do TJRR, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

5.7. A manutenção (sustentação) dos softwares legados (atualmente em uso no TJRR) e daqueles que serão desenvolvidos pela futura contratada findo o período de
garantia, está detalhado no subitem 5.10.

5.8. Do cronograma:

5.8.1. A CONTRATADA deverá observar para o início da prestação dos serviços o cronograma abaixo, onde serão repassadas informações, conhecimentos e
disponibilização da infraestrutura necessária para a realização dos serviços:

Etapa Descrição da Atividade Início Duração em Dias úteis Responsável

1 Assinatura do contrato Após notificação do resultado da licitação homologado 5 CONTRATADA

2 Reunião inicial Após assinatura do contrato 3 TJRR

3 Início oficial da prestação dos serviços Após a reunião inicial 5 CONTRATADA

4 Aprovação das metodologias de trabalho: MDS e MSS

Após o início oficial da prestação dos serviços

5 CONTRATADA

5 Primeira DPCT 5 TJRR

6 Início dos serviços de Sustentação Após a primeira DPCT e aceite da primeira equipe 10 CONTRATADA

7 Garantia Após o aceite definitivo de cada demanda 250 CONTRATADA

5.9. Da reunião para aprovação das metodologias de trabalho e da primeira equipe de sustentação:

5.9.1. Durante a reunião a CONTRATADA deverá apresentar a Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) e a Metodologia de Sustentação de Software
(MSS) ajustadas com as adequações solicitadas pelo TJRR na reunião inicial.

5.9.2. Durante a reunião para aprovação das metodologias de trabalho, e sempre que uma nova demanda for registrada, a contratada deverá apresentar a
documentação comprobatória das exigências mínimas de formação, certificação e/ou experiência dos profissionais indicados, em conformidade com os perfis
requisitados para atuar na respectiva demanda, que estará descrito no Plano de Atividades.

5.9.3. Durante a reunião de metodologia de sustentação de softwares, a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, a documentação comprobatória de atendimento
aos requisitos definidos no quadro do item 5.21.2 deste instrumento, para cada um dos profissionais indicados para serem alocados inicialmente na sustentação dos
sistemas administrativos, conforme descrito no subitem 5.19.9. Durante a reunião será realizado o agendamento da etapa de Diligência Prévia de Capacidade
Técnica (DPCT) para cada profissional indicado pela CONTRATADA.

5.9.4. Serão aceitas comprovações realizadas por meio de:

a. formação: diploma de conclusão de curso de nível superior (tecnólogo, bacharel ou licenciado) e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado);

b. certificação: certificado de conclusão de curso profissional ou técnico específico, emitido por instituição oficial, ou entidade certificadora notadamente
reconhecida; e

c. experiência profissional: contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo.

5.9.5. A Sustentação terá início em até 10 (dez) dias úteis a contar da aceitação da primeira equipe mínima de sustentação, composta pelos profissionais aceitos na
primeira DPCT. Os softwares que comporão essa  primeira etapa estão descrito no subitem 5.19. Após o início da sustentação com a equipe completa, começa a
contar o período para faturamento da franquia mínima, constante do subitem 5.26.

5.9.6. O Plano de Atividades para cada iteração será validado pelo TJRR e só então autorizado, mediante avaliação da oportunidade e razoabilidade da despesa. O
plano de atividades poderá ser alterado durante a execução da iteração, especialmente quanto às unidades de medida utilizadas para dimensionar o trabalho. Por
exemplo, a quantidade de UST para atividade de criação de modelo de dados depende da quantidade de entidades modeladas que é sua unidade de medida. Assim
sendo, a quantidade será auferida apenas ao final da modelagem. Além disso, o plano de atividades poderá não prever atividades cuja necessidade só for percebida
no decorrer da execução da iteração. Uma atividade prevista também poderá ser considerada desnecessária durante a execução e, portanto, poderá ser suprimida do
plano. Nesse caso, é indispensável submetê-lo novamente à autorização do TJRR.

5.9.6.1. O valor da remuneração para a demanda será em função da mensuração final do esforço, expresso em UST, com as devidas autorizações para sua execução.

5.9.6.2. Nesse modelo prioriza-se o agrupamento das atividades para que as entregas contenham, preferencialmente, programas executáveis, ou seja, softwares
funcionais. Assim, as interações, sempre que possível, devem culminar com  a implementação das funcionalidades especificadas.

5.10. Metodologia de trabalho:

5.10.1. A metodologia de trabalho depende do tipo da demanda, sendo que em todos os casos, os serviços serão solicitados, sempre que necessário, pelo
Coordenador Técnico ou Gestor do Negócio, e executadas pela equipe designada pela CONTRATADA. Os serviços serão solicitados para atendimento de demandas
do tipo:

a. estudo de código-fonte para a absorção de conhecimento e início de sustentação de sistemas legados, atualmente em uso no TJRR;

b. início de sustentação de sistemas desenvolvidos pela contratada;

c. desenvolvimento de novos softwares;
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d. incidentes em softwares desenvolvidos pela contratada (em garantia);

e. erros ou inconsistências nas funcionalidades em que já tenha havido demandas de manutenção para a contratada ou recorrências de mesmo serviço (em
garantia);

f. necessidade de pequenos ajustes no código-fonte ou nos artefatos e demais documentos, aceitos parcialmente na avaliação das entregas (fora de garantia);

g. incidentes em softwares sustentados pela contratada (manutenção corretiva);

h. desenvolvimento de novos módulos de um software (manutenção evolutiva);

i. implementação de melhorias em softwares sustentados (manutenção adaptativa); e

j. problemas de performance nas aplicações (manutenção perfectiva).

5.10.2. As demandas, antes de serem executadas, precisam ser agrupadas em iterações (correspondentes ao conceito de sprint da metodologia ágil Scrum) e
traduzidas em um conjunto de atividades do Catálogo de Serviços (Anexo I deste instrumento) necessárias para execução das demandas. Esse conjunto de
atividades, com a respectiva contagem de UST, deve ser previamente aprovado pelo Gestor do Negócio e/ou Coordenador Técnico.

5.10.3. O TJRR será responsável pela gestão do contrato, pelo ateste dos Planos de Atividades com a contagem de UST e pela validação dos níveis de qualidade
exigidos frente aos serviços entregues. A CONTRATADA é responsável pela gestão dos recursos necessários e pela execução das tarefas com o nível de qualidade
exigido.

5.10.4. O plano de atividade previamente aprovado, poderá ser revisto ao longo da sua execução, mediante nova aprovação do Gestor do Negócio e/ou Coordenador
Técnico.

5.10.5. Cada item mensurável será remunerado apenas na sua construção e não na sua reutilização.

5.10.6. Caso seja necessário apenas reutilizar soluções já implementadas pela CONTRATADA no âmbito deste contrato com o TJRR, não haverá remuneração.

5.10.7. Atividades de alteração, listadas no Catálogo de Serviços (Anexo I deste instrumento), só serão utilizadas no plano de atividades para itens mensuráveis que
já foram aceitos em iterações anteriores.

5.10.8. Quando o artefato for resultado de uma atividade de natureza exploratória e houver a previsão de outra atividade correspondente para refinamentos
sucessivos, a atividade de criação já contemplará no mínimo três refinamentos sucessivos, o que se considera suficiente para entregar o produto pronto. Caso
necessário, os demais refinamentos serão remunerados nas respectivas atividades de alteração.

5.10.9. Não serão remunerados alterações e refinamentos decorrentes de correções de erros, defeitos ou ineficiência da CONTRATADA.

5.10.10. Os artefatos de documentação não serão remuneradas melhorias textuais, como a inclusão de detalhes, referências e informações adicionais ou a alteração
de conteúdos, correções ortográficas, formatação e outras mudanças que não alterem o objetivo inicial que motivou a criação do artefato.

5.10.11. A implementação de requisitos não funcionais será remunerada exclusivamente de acordo com as atividades descritas no Catálogo de Serviços (Anexo I
deste instrumento).

5.10.12. O Catálogo de Serviços (Anexo I deste instrumento) está em contínuo aprimoramento, sempre que houver alterações a CONTRATADA deverá ser
notificada previamente com as devidas justificativas e as alterações só serão aplicáveis em Planos de Atividades futuros.

5.10.13. As demandas serão registradas de segunda a sexta-feira, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, considerando o fuso horário de Boa Vista, Roraima, mediante
contato com a central de atendimento mantida pela CONTRATADA.

5.10.14. A central de atendimento da contratada poderá ser mantida por meio de software (livre ou proprietário) hospedado em página web disponível na internet
(pode ser na própria estrutura do TJRR ou da CONTRATADA) apenas para abertura de demandas, consulta e acompanhamento do fluxo de atendimentos. O
Software deve ser em língua portuguesa e estar disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano (24x7x365).

5.10.15. Caso o software disponibilizado pela CONTRATADA não seja software livre, as licenças e diretos de uso deverão ser transferidos para o TJRR de forma
perpétua, sem ônus, para fins de consultas e auditorias durante e após o período contratual.

5.10.16. Se preferir a CONTRATADA poderá manter, nos mesmos moldes, em substituição ou em complemento ao item 5.10.14, uma central de atendimento por
meio de ligação gratuita ou local.

5.10.17. Os serviços serão prestados a critério da CONTRATADA remotamente ou presencialmente (subitem 5.10.29.9 deste instrumento). Sendo que os
atendimentos que dependam de contato com a equipe do TJRR deverão ocorrer em dias úteis, de segunda a sexta feira, entre 8h e 18h, durante o horário de
funcionamento ordinário do Tribunal e, eventualmente, em horário diverso, tendo em vista as peculiaridades das demandas de trabalho, desde que antecipadamente
acordado entre as partes.

5.10.18. Mensalmente, aproximadamente 1% das UST's mensais previstas no subitem 5.26.1.,  poderá haver necessidade de execução de serviços fora do horário
normal de expediente ou em finais de semana ou feriados, em razão de data limite para atendimento da demanda, ou atendimento emergencial para tratamento de
incidente específico, como por exemplo, a indisponibilidade de determinado software essencial para o bom funcionamento do TJRR, ou situações excepcionais, tais
como: manutenções programadas, antecipação de prazos de entrega, implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços, depuração de erros
críticos, plantão de atendimento para indisponibilidade de sistemas críticos, entre outros. Nestes casos, exclusivamente a pedido do TJRR, a CONTRATADA
disponibilizará plantão de vinte e quatro horas, via acesso remoto e telefone de contato, sendo fornecidos dois números, um principal e outro reserva, conforme
previsto no item AG.3 do Catálogo de Serviços (Anexo I).

5.10.18.1. Não haverá majoração do valor unitário da UST contratado a fim de atendimento desta presente demanda, devendo a CONTRATADA prever a
necessidade e sua ocorrência no valor unitário médio da UST em proposta.

5.10.19. A critério da CONTRATADA, atividades presenciais (subitem 5.10.29.9 deste instrumento) poderão ser executadas desde que antecipadamente justificadas
e aprovadas pelo TJRR.

5.10.20. Quando justificadamente necessário e antecipadamente autorizado pelo TJRR, nos casos em que não seja possível a execução remota, os serviços
emergenciais poderão ser prestados nas dependências do TJRR, na modalidade “on-site”, em períodos fora do horário estabelecido. Durante a execução dos serviços,
os profissionais designados para realizar a manutenção deverão se apresentar devidamente identificados e estarem acompanhados de um servidor do TJRR.

5.10.21. Para cada demanda a CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Atividades, conforme modelo constante no Anexo IV - Modelo do Plano de Atividades,
que deverá conter no mínimo:

a. o escopo e o detalhamento das atividades que serão realizadas;

b. os produtos e artefatos que serão gerados;
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c. a identificação da equipe técnica envolvida;

d. o cronograma detalhado com os prazos e o planejamento de início e de entrega dos serviços e produtos de software;

e. as prováveis restrições, riscos e pré-requisitos existentes;

f. a matriz de limites e responsabilidades;

g. um Plano de Rollback com o detalhamento das ações de compensação, para tratar as falhas ocorridas durante a execução dos serviços, possibilitando reverter
para o estado confiável exatamente anterior ao das implementações que falharam; e

h. a quantidade efetiva de USTs necessárias para a realização da(s) atividade(s), em conformidade com o Catálogo de Serviços (Anexo I deste instrumento).

5.10.22. No ato da abertura, a CONTRATADA deverá informar o número de registro do Plano de Atividades e prover ferramenta específica para o seu
acompanhamento, conforme previsto nos itens 5.10.14 e/ou 5.10.16.

5.10.23. Mesmo fornecendo o número do plano de atividades no momento do registro, ele pode ser ajustado e melhor estruturado para apresentar com clareza todas
as ações que serão executadas. Durante a elaboração do plano de atividades a CONTRATADA poderá entrevistar o demandante, presencialmente ou por
videoconferência, consultar os fluxos organizacionais e os processos de trabalho disponíveis no portal simplificar, verificar  a legislação e demais documentos
pertinentes à demanda, acessar a infraestrutura, as bases de dados e os sistemas em uso no TJRR, tanto no ambiente de desenvolvimento, homologação, como em
produção se for o caso.

5.10.24. Para cada interação será definida a tecnologia que será adotada, tanto para realização dos serviços de desenvolvimento quanto para realização dos serviços
de sustentação de softwares, conforme relação de tecnologias utilizadas no TJRR, conforme tabela abaixo, podendo ser informada com maior detalhamento durante
a visita prévia (subitem 5.27) mediante assinatura de termo de confidencialidade.

SEGUIMENTO TECNOLOGIAS ADOTADAS NO TJRR

Sistemas Operacionais

Microsoft Windows nas versões 7 (NT 6.1) em diante;

CentOS nas versões 5 em diante;

Red Hat Enterprise Linux nas versões RHEL 5 em diante;

Debian Linux nas versões 7.0 em diante;

Ubuntu nas versões 16.04 LTS em diante;

Oracle Linux 6 em diante.

SGBDs

PostgreSQL nas versões 9.6 em diante;

Oracle nas versões 10g em diante;

MySQL nas versões 5.4 em diante;

Firebird 1.5 em diante;

Microsoft SQL Server.

Análise de Dados - BI

Qlik Sense versão 3.2 em diante;

Qlik Nprinting versão 16 em diante;

QlikView versão 11.20 SR15 em diante;

Pentaho Enterprise e Community.

Linguagens, Framewors e IDES de Desenvolvimento

Java (JEE) e JavaScript;

Ionic, React, React Native, Flutter e Dart;

Python, Ruby, Go e Lua;

HTML, C, C++, Delphi, .NET e PHP;

PL/PgSQL;

Oracle (PL/SQL, Forms, Report, Designer, Developer);

AngularJS, Struts, PrimeUI, PrimeFaces e Django;

Visual Studio, Idea, NetBeans, Eclipse e Dreamweaver;

Metodologias Ágeis kanban, burn down chart, scrum ou similar

DevOps

Jenkins

Terraform, Ansible, Puppet

https://www.google.com/url?q=http://simplificar.tjrr.jus.br/&sa=D&ust=1604588073137000&usg=AOvVaw3Xpf9XIvxxkX_Refj4_KR3
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SEGUIMENTO TECNOLOGIAS ADOTADAS NO TJRR

HCI Nuvem privada Nutanix Acropoles, com containers em Docker

 

5.10.24.1. A relação de tecnologias citadas na tabela acima utilizadas no TJRR não é taxativa, podendo durante a execução contratual ser revista, excluindo ou
incluindo novas tecnologias.

5.10.25. Diante da diversidade de tecnologias adotadas no TJRR, a CONTRATADA deverá contar com profissionais generalistas e especialistas, com conhecimentos
suficientes para atuarem nos mais diversos cenários, utilizando no mínimo, as tecnologias descritas na tabela anterior.

5.10.26. A CONTRATADA poderá sugerir no Plano de Atividades, a tecnologia mais indicada para atendimento da demanda, incluindo a linguagem de
programação, banco de dados, frameworks, processos, metodologias, infraestrutura e demais insumos que considerar pertinentes ao caso. A sugestão será analisada
pelo Coordenador Técnico designado para gerir a demanda, que poderá consultar o Fiscal do Contrato, o próprio demandante e outros profissionais do TJRR, antes
de decidir pela aprovação ou não do Plano de Atividades.

5.10.27. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá executar os serviços de desenvolvimento e sustentação de software, contemplando todos os
procedimentos necessários para entregar novas soluções de tecnologia da informação e manter os softwares atualizados e em pleno funcionamento, bem como,
proceder com o atendimento necessário para dirimir dúvidas de utilização, configuração e integração dos produtos desenvolvidos e mantidos.

5.10.28. Durante o registro de uma nova demanda o TJRR indicará, quando aplicável, além das tecnologias que serão utilizadas (conforme tabela do subitem
5.10.24.), a classificação do serviço (desenvolvimento ou sustentação), a modalidade (presencial ou remotamente - subitem 5.10.29.9. deste instrumento), a
prioridade (de acordo com a nota atribuída - conforme subitem5.10.29.10. deste instrumento), a severidade (subitem 5.10.29.18. deste instrumento), e a
complexidade (subitem 5.10.29.19. deste instrumento), com o objetivo de garantir o seu perfeito atendimento.

5.10.29. Prazos de atendimento:

5.10.29.1. O marco para início da contagem dos prazos para solução definitiva se inicia com o registro da demanda, seja por solicitação formal do TJRR, seja por
iniciativa da própria CONTRATADA, exceto nos casos de demandas de desenvolvimento (5.10.29.18.1) em que as intereções serão ajustadas conforme cronograma
detalhado no Plano de Atividades aprovado.

5.10.29.2. As iterações ajustadas e detalhadas no Plano de Atividades, agruparão demandas de serviços com tempo de execução previamente definidos em comum
acordo entre o TJRR e a CONTRATADA, refletindo o período coerente para que possam ser executadas, preferencialmente em prazo igual ou inferior a um mês (um
sprint de desenvolvimento), entregando, sempre que possível, produtos de softwares funcionais como principal resultado, acompanhados dos demais artefatos
solicitados.

5.10.29.3. Como os serviços de desenvolvimento e sustentação variam em seu tamanho e complexidade, aqueles de maior porte e complexidade geralmente serão
tratados como projeto e, nesses casos, suas fases serão seguidas com a exigência de entregáveis específicos, ou seja, haverá uma produção maior de artefatos
intermediários. No entanto, para desenvolvimentos e manutenções de menor porte, algumas fases do processo e a respectiva produção de artefatos poderão ser
suprimidas. Portanto, para cada demanda o TJRR indicará quais artefatos deverão ser produzidos e com que grau de detalhamento. Os artefatos que poderão ser
demandados estão descritos no Catálogo de Serviços (Anexo I).

5.10.29.4. Uma vez aprovado o início dos serviços, a CONTRATADA deverá alocar profissionais em quantidade, perfil e tempo hábil suficientes para a consecução
dos serviços de acordo com o cronograma detalhado no Plano de Atividades, respeitando os níveis mínimos de serviço estabelecidos na tabela do subitem 10.5 deste
instrumento.

5.10.29.5. A CONTRATADA deverá manter, por meio de seu Gerente de Projetos, ou quando a situação exigir, por meio de seu Preposto,  constante comunicação
com o Coordenador Técnico responsável pela gestão da demanda, relatando fatos supervenientes decorrentes de casos fortuitos ou força maior que podem gerar
atrasos no cumprimento dos prazos estipulados, para que a situação seja analisada em conjunto e, quando for o caso, para que o cronograma seja devidamente
ajustado.

5.10.29.6. Atrasos em atividades que foram designadas para, ou que dependam da ação ou intervenção de algum representante do TJRR (Grupos de Trabalho, Gestor
do Negócio, Coordenador Técnico, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Central de Atendimento ou qualquer Servidor ou Magistrado do TJRR), devem, ser
comunicados formal e imediatamente ao Fiscal do Contrato, independente do motivo que gerou o atraso. A falta de comunicação dos atrasos causados pelo TJRR ou
seus representantes, implicará na impossibilidade de a CONTRATADA utilizar tal alegação para justificar eventual descumprimento do cronograma.

5.10.29.7. A CONTRATADA deverá emitir relatórios de todas as demandas atendidas, independente da classificação, prioridade, severidade, complexidade e
modalidade, relatando os fatos importantes e detalhando os pormenores das intervenções, de forma a manter registros completos das ocorrências para subsidiar
futuras análises e decisões administrativas do TJRR.

5.10.29.8. As demandas serão executadas em iterações com prazo para solução definitiva no Plano de Atividades, estabelecidos de acordo com a modalidade,
prioridade, severidade e complexidade de cada caso, conforme abaixo:

5.10.29.9. Da modalidade de atuação:

5.10.29.9.1. A critério da CONTRATADA, os serviços poderão ser executados:

a. presencialmente, por profissionais que atuam in-loco nas dependências do edifício sede do TJRR, na Av. Capitão Ene Garcez, n.° 1696, bairro São Francisco,
CEP: 69.305-135, Boa Vista, Roraima;

b. remotamente por meio de acesso aos serviços com o auxílio de tecnologias de comunicação; ou utilizando-se das facilidades e vantagens de ambas
modalidades.

5.10.29.9.2. A quantidade de perfis profissionais necessários para consecução de cada demanda, bem como a modalidade de atuação, será definida pela
CONTRATADA e ajustada e aprovada previamente pelo TJRR no Plano de Atividades.

5.10.29.9.3. A CONTRATADA poderá atuar presencialmente ocupando eventualmente as dependências do TJRR. Nestas situações caberá à Secretaria de Tecnologia
da Informação designar espaço físico, mobiliário e demais insumos que serão disponibilizados à CONTRATADA para uso exclusivamente durante a execução das
atividades presenciais.

5.10.29.9.4. Independente da modalidade de atuação os serviços devem ser prestados por profissionais autorizados conforme Diligência Prévia de Capacidade
Técnica (DPCT) realizada, e sempre sob a supervisão técnica e administrativa do Preposto e/ou Gerente de Projetos designados pela CONTRATADA.

5.10.29.9.5. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos para prover os recursos de suporte tecnológico (hardware e software) e demais
insumos necessários para realização das atividades (excetuando os insumos e mobiliário que será cedido para os atendimentos presenciais que eventualmente serão



10/08/2021 SEI/TJRR - 1034866 - Edital de Licitação

sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1135017&infra_sistema=10… 14/76

executados nas dependências do TJRR), provendo todas as ferramentas de trabalho necessários para a adequada realização dos serviços, incluindo os meios de
transmissão e conexão remota para realização das intervenções de manutenção a distância, publicação dos códigos produzidos, entrega de artefatos, envio e
recebimento de informações e realização de reuniões por videoconferência para deliberações, esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários no decorrer da
realização dos serviços demandados, observando a compatibilidade com o ambiente tecnológico do TJRR (tabela do subitem 5.10.24).

5.10.29.9.6. Quando autorizado, os prestadores de serviço indicados pela CONTRATADA, e devidamente identificados, poderão estabelecer acesso remoto aos
computadores e servidores do TJRR para execução das atividades previstas nos Planos de Atividades, aprovados ou em elaboração. Para garantir a integridade e
segurança na comunicação, o acesso remoto aos equipamentos do TJRR deverá ser realizado mediante a adoção de procedimentos de segurança tais como: acesso
VPN com túnel SSH reverso ou similar, autenticação criptografada SSH versão 2, ou similar, não armazenar senha de acesso em bases fora da rede do TJRR,
controle de acesso com uso de senhas seguras e armazenamento das informações dos acessos e operações realizadas (logs), bem como, ser efetivado por meio de
softwares e versões homologados pelo TJRR.

5.10.29.9.7. Quando os serviços forem realizados de forma remota, o acesso deverá ser comunicado previamente ao Fiscal do Contrato, que deverá autorizá-lo de
forma ágil, por meio de ferramenta própria para este fim, sendo obrigação da CONTRATADA manter os registros das autorizações concedidas.

5.10.29.10. Da prioridade:

5.10.29.10.1. Os critérios para definição da prioridade devem considerar os pesos atribuídos a cada um dos quesitos que visam definir a percepção dos gestores
quanto ao valor que cada projeto de desenvolvimento ou de sustentação de software tem para o TJRR, ranqueando-os segundo esses valores, a fim de que sejam
priorizados para execução pela Secretaria de Tecnologia da Informação, conforme a ordem de importância e a relevância para o Poder Judiciário do Estado de
Roraima:

CRITÉRIOS PESOS

Determinação legal 10

Benefício para a área-fim 8

Benefício para a área-meio 6

Patrocinador 6

Benefícios técnicos 3

Custo financeiro -2

Esforço -3

Complexidade -4

5.10.29.10.2. Os projetos serão avaliados em cada um dos critérios definidos, sendo que para cada critério será associada uma nota, que será multiplicada por seu
respectivo peso, podendo ter, inclusive, valor negativo, e a soma de todos os resultados resultará na nota final de prioridade do projeto de software. Caso um projeto
tenha sido dividido em subprojetos, estes deverão ser considerados um único projeto para fins de priorização.

5.10.29.11. Determinação legal:

5.10.29.11.1. Classifica o projeto pela necessidade de cumprimento de alguma norma. Quanto maior a nota final, maior a prioridade. Ressalta-se que essa norma
pode estar sendo cumprida independentemente da adoção de um software:

STATUS PESO

Não se aplica 0

Demanda legal que já está sendo cumprida 1

Demanda legal com prazo superior a 24 meses 2

Demanda legal com prazo entre 12 e 24 meses 3

Demanda legal com prazo entre 6 e 12 meses 4

Demanda legal com prazo inferior a 6 meses 5

5.10.29.12. Benefício para área-fim (Área Judicial):

5.10.29.12.1. Classifica o projeto pelos impactos positivos diretos esperados na área de negócio, com base na percepção do usuário e na opinião da Secretaria de
Tecnologia da Informação, com justificativa, considerando o impacto perceptível ao jurisdicionado e a melhoria na prestação jurisdicional:
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STATUS PESOSTATUS PESO

Não se aplica 0

Impacto baixo na área-fim 1

Impacto moderado na área-fim 2

Impacto alto na área-fim 3

Impacto muito alto na área-fim 4

5.10.29.13. Benefício para área-meio (Área Administrativa):

5.10.29.13.1. Classifica o projeto pelos impactos positivos diretos esperados na área de negócio, com base na percepção do usuário e na opinião da Secretaria de
Tecnologia da Informação, com justificativa, considerando: os benefícios financeiros (proporcionar a economia de custos), a eficiência operacional (melhorar a
qualidade e a produtividade), a redução de riscos (reduzir riscos envolvidos no trabalho, processos, produtos e serviços), e o impacto perceptível à sociedade (não
relacionado à área-fim):

STATUS PESO

Não se aplica 0

Impacto baixo na área-meio 1

Impacto moderado na área-meio 2

Impacto alto na área-meio 3

Impacto muito alto na área-meio 4

5.10.29.14. Patrocinador:

5.10.29.14.1. Classifica o projeto com base no patrocinador (demandante), sendo que quanto maior a nota final, maior a prioridade:

STATUS PESO

Não se aplica 0

Secretário 1

Secretário Geral 2

Magistrado 3

Desembargador 4

Corregedor Geral de Justiça 5

Presidente ou Conselho Nacional de Justiça 6

5.10.29.15. Benefícios técnicos:

5.10.29.15.1. Busca avaliar os benefícios técnicos resultantes dos serviços ou produtos gerados pelo projeto. Este critério é dividido em perguntas que devem ser
respondidas com “Sim” para que o peso seja considerado.

PERGUNTA PESO

Garantirá continuidade de serviço crítico ou estratégico para o Tribunal de Justiça? 5 (S)
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PERGUNTA PESO

Melhorará a segurança da informação de serviço já existente? (Sigilo e qualidade). 4 (S)

Permitirá a automação e integração com outros órgãos? (interoperabilidade) 3 (S)

Outro projeto dependerá de algum resultado gerado no projeto aqui proposto? 2 (S)

Diminuirá a obsolescência de tecnologia usada por produto ou serviço já existente? 1 (S)

5.10.29.16. Custo financeiro:

5.10.29.16.1. Avalia o investimento financeiro necessário para a execução do projeto. Neste critério não são considerados os custos decorrentes da alocação de
servidores do Poder Judiciário do Estado, apenas custos diretos com o desenvolvimento do novo software:

STATUS PESO

Acima de R$ 1.000.000,00 0

De R$ 500.000,00 a 1.000.000,00 1

De R$ 200.000,00 a R$ 500.000,00 2

De R$ 100.000,00 a R$ 200.000,00 3

De R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 4

De R$ 17.000,00 a R$ 50.000,00 5

Abaixo de R$ 17.000,00 6

 

5.10.29.17. Esforço:

5.10.29.17.1. Busca avaliar o esforço para desenvolvimento do software, levando em consideração as características do projeto e o conhecimento prévio da equipe
que o executará. Este critério é dividido em perguntas que devem ser respondidas com “Sim” para que o peso seja considerado:

PERGUNTA PESO

Os requisitos estão claros, bem definidos e detalhados? -4 (S)

Os conhecimentos e as tecnologias necessários para o projeto são bem difundidos, ou seja, há bastante informação e aceitação dos assuntos? -3 (S)

Há pouca ou nenhuma probabilidade de mudança no escopo do projeto? -2 (S)

Os conhecimentos e as tecnologias necessários para o projeto são bem difundidos, ou seja, há bastante informação e aceitação dos assuntos? -1 (S)

A equipe tem pouca experiência e conhecimento das tecnologias e técnicas usadas no projeto? 1 (S)

Há necessidade de estudo prévio ou durante o projeto para definir tecnologia ou nova ferramenta que será usada na execução do projeto? 2 (S)

Envolve nova contratação? 3 (S)

Há algum risco altamente provável de ocorrer que reduzirá as probabilidades de sucesso do projeto? 4 (S)

5.10.29.18. Da severidade:

5.10.29.18.1. A severidade é definida de acordo com o tipo de demanda, para demandas de sustentação podem ser classificadas como crítica, alta, média ou baixa, já
as demandas de desenvolvimento serão ajustadas conforme cronograma.
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5.10.29.18.2. Para cada classificação haverá um prazo para solução definitiva da demanda e em casos de atraso será aplicado um percentual de redução sobre
o valor total da fatura mensal referente a todos os serviços de sustentação contratados no período, inclusive da Franquia Mínima de 500 (quinhentas) UST
mensais, quando aplicável, exceto para severidade ajustada, a qual será aplicado percentual de redução sobre valor estabelecido no Plano de Atividades. Os
critérios para definição da severidade estão descritos na tabela abaixo:

Severidade Ocorrência Prazo para Solução
Definitiva

Redutor (% de
desconto)

CRÍTICA

SUSTENTAÇÃO

Aplicável à erros ou inconsistências em funcionalidades críticas
desenvolvidas e/ou sustentadas pela contratada, que, caso não sejam
resolvidas imediatamente, podem gerar prejuízos financeiros ou de imagem
ao TJRR ou a terceiros.

Exclusivamente em ocorrências criticas, será considerada a inexecução
parcial os atrasos superiores a 10 (dez) horas, e inexecução total, a falta de

solução em até 24 (vinte quatro) horas corridas.

Em quaisquer circunstâncias consideradas críticas, a área responsável do
TJRR deverá elaborar laudo técnico para subsidiar apuração de

responsabilidades tanto no campo administrativo quando judicial.

Em até 8 (oito) horas
corridas a contar do
momento da abertura
formal.

2% a cada 1 (uma)
hora de atraso.

ALTA

Aplicável à erros ou inconsistências em funcionalidades desenvolvidas e/ou
sustentadas pela contratada, que, caso não sejam resolvidas rapidamente,
pode afetar a disponibilidade da solução de software e/ou comprometer
funcionalidades, dados ou ambientes.

Em até 24 (vinte e
quatro) horas corridas a
contar do momento da
abertura formal.

1,5% a cada 2 (duas)
horas de atraso.

MÉDIA

Não afeta a disponibilidade da solução de software, porém apresenta
problema que compromete funcionalidade, dados ou ambiente. Também
aplicável para ajustes decorrentes de aceitação parcial na avaliação das
entregas.

Em até 2 (dois) dias
úteis a contar do
momento da abertura
formal.

1% por dia útil de
atraso.

BAIXA
Necessidade de melhoria ou ajuste em funcionalidade, dados ou ambiente.
Tem caráter mais preventivo, ou de garantia da qualidade do produto, que
não afeta em sua disponibilidade.

Em até 4 (quatro) dias
úteis a contar do
momento da abertura
formal.

5 % por dia útil de
atraso.

AJUSTADA DESENVOLVIMENTO Execução de manutenções ajustadas conforme Plano de Atividades
previamente aprovado. Conforme cronograma.

0,5% por dia útil de
atraso sobre o valor
estabelecido no Plano
de Atividades.

5.10.29.18.2.1. Nos casos em que somatório das ocorrências atinja o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de redução em período de execução de 6 (seis) meses
do contrato, será declarada inexecução parcial do objeto.

5.10.29.18.2.2. Nos casos em que somatório das ocorrências atinja o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de redução em período de execução de 6 (seis) meses do
contrato, será declarada inexecução Total do objeto.

5.10.29.18.2.3. Os tramites para aplicação dos critérios para definição da severidade constante da tabela 5.10.29.18.2. serão aplicados conforme os critérios de
acompanhamento e fiscalização previstos neste instrumento (item 10).

5.10.29.19. Da complexidade:

5.10.29.19.1. A complexidade define o quanto uma iteração é difícil de ser atendida, considerando os níveis proporcionais de esforço necessários para o seu
atendimento e desta forma garantir uma justa remuneração pelos serviços prestados. Os critérios para definição da complexidade estão descritos na tabela abaixo:

Complexidade Aplicação Fator de
Ajuste

BAIXA

ESTIMA-SE QUE ATÉ 10% DAS DEMANDAS SERÃO REGISTRADAS COMO BAIXA

Os requisitos traduzem com fidelidade as necessidades do negócio;

A equipe do TJRR possui conhecimento amplo da área de negócio (administrivo ou judicial);

Execução de pequenos ajuste em funcionalidades existentes;

Correção de artefatos, documentos ou pequenos trechos de código.

0,5
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Complexidade Aplicação Fator de
Ajuste

NORMAL

ESTIMA-SE QUE ENTRE 80% A 90% DAS DEMANDAS SERÃO REGISTRADAS COMO NORMAL

Refletem características de software transacionais de execução compreensível;

Os requisitos são adequados às necessidades do negócio;

A geração de artefatos, documentos e/ou a codificação de software é factível;

A tecnologia ou o conceito já faz parte da cultura do TJRR;

O software em sustentação se encontra suficientemente estabilizado;

1

ALTA

ESTIMA-SE QUE ATÉ 10% DAS DEMANDAS SERÃO REGISTRADAS COMO ALTA

Os requisitos não expressam claramente as necessidades do negócio;

Geração de artefatos, documentos ou codificação complexa;

A tecnologia ou o conceito não faz parte da cultura do TJRR;

O software em sustentação encontra-se em estabilização;

1,5

ESPECIALISTA

CASOS RAROS, ESTIMA-SE MENOS DE 1% DAS DEMANDAS COMO ESPESCIALISTA

Necessário comprovar conceitos do levantamento de requisitos;

Necessário envolver especialista sênior para atendimento da demanda;

Envolve atributos que exigem conhecimentos avançados, tais como alta performance, matemática complexa, processamento
distribuído, alta dependência e acoplamento; 
Requisitos legais complexos ou obscuros.

2

5.11. Repertório de Estimativas de Esforço:

5.11.1. Previamente à execução de cada iteração, haverá necessidade de se estabelecer o tamanho do esforço útil em UST. A CONTRATADA irá propor uma
estimativa de esforço com base nas atividades a serem executadas para atendimento às demandas que compõem a iteração, e o TJRR confirmará ou retificará a
estimativa, conforme os parâmetros delineados em sua metodologia. A referência para o cálculo da estimativa de esforço é o Anexo I deste instrumento.

5.11.2. Nos casos em que o referido catálogo não ofereça atividade que possa ser utilizada na medição de esforço requerido para execução de uma demanda, o TJRR
e a CONTRATADA buscarão o consenso, utilizando os seguintes critérios, sucessivamente:

a. analogia com outros itens do Catálogo;

b. comparação com itens de catálogos utilizados em outras contratações públicas;

c. aferição empírica da dimensão do esforço por meio de projeto piloto de reduzida duração a ser realizado pela CONTRATADA, acompanhado por servidor do
TJRR.

5.11.3. O resultado advindo do processo acima poderá, a critério do TJRR, ser incorporado ao catálogo para utilização em demandas futuras, sendo o TJRR o
responsável final por definir a dimensão em UST do novo item. As justificativas da CONTRATADA deverão ser consideradas e respondidas, ainda que não acatadas.

5.11.4. Após o término de uma iteração que pode atender uma ou mais demandas, na fase de encerramento, a CONTRATADA poderá propor ao TJRR a atualização
do Catálogo, contanto que detalhadamente motivada, por exemplo, se uma determinada atividade prevista no repertório, vier a apresentar esforço maior do que o
originalmente previsto, ou se uma atividade específica não está descrita adequadamente no Catálogo. Esse processo permitirá a medição mais precisa para iterações
futuras. 

5.11.5. Assim, o TJRR poderá alterar a dimensão do esforço de determinado item no catálogo ou incluir um novo item, tanto por provocação da CONTRATADA,
como por iniciativa própria, sendo que toda e qualquer mudança ocorrida no catálogo de atividades se aplicará exclusivamente para iterações futuras.

5.11.6. As atividades de Liderança e Gerência de equipe, coordenação ou de gestão – como as do trabalho do Preposto Contratual, Gerente de Projetos ou líder de
equipe de desenvolvimento – não serão remuneradas diretamente, assim como as reuniões internas da CONTRATADA. Somente são remuneráveis os entregáveis,
conforme especificado na metodologia do TJRR e no catálogo de atividades. A licitante deverá prever os custos indiretos relativos à gestão e comunicação para
construção dos entregáveis.

5.12. A CONTRATADA deverá observar, no que couber, a obrigatoriedade de adoção no desenvolvimento de novos sistemas informatizados para as atividades
judiciárias e administrativas, o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Judiciário brasileiro (MoReq-Jus), que
estabelece condições a serem cumpridas na produção, na tramitação, na guarda, no armazenamento, na preservação, no arquivamento ou no recebimento de
documentos, pelos sistemas de gestão de processos e documentos digitais, não-digitais ou híbridos, a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, assim
como o seu acesso.

5.13. No que couber, a CONTRATADA deverá observar as recomendações do Governo Federal Brasileiro para promoção da interação entre as três esferas de
governo e a sociedade, constantes nas recomendações de boas práticas do:

a. e-PING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico: que define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que
regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico;

b. e-MAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico: que apresenta recomendações a serem consideradas para que o processo de acessibilidade dos
sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação; e

c. e-PWG - Padrões Web em Governo Eletrônico: que apresenta orientações para concepção, desenvolvimento, manutenção e administração de sítios de governo
eletrônico, com o objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços por meios eletrônicos à sociedade.

https://www.google.com/url?q=https://www.mma.gov.br/informma/item/877-e-ping-padr%25C3%25B5es-de-interoperabilidade-de-governo-eletr%25C3%25B4nico&sa=D&ust=1604588073402000&usg=AOvVaw00zf9W-TWFj5mr6PtDJOoh
https://www.google.com/url?q=https://www.mma.gov.br/informma/item/877-e-ping-padr%25C3%25B5es-de-interoperabilidade-de-governo-eletr%25C3%25B4nico&sa=D&ust=1604588073402000&usg=AOvVaw00zf9W-TWFj5mr6PtDJOoh
https://www.google.com/url?q=http://emag.governoeletronico.gov.br/&sa=D&ust=1604588073402000&usg=AOvVaw2RpOWLslzCjFhdQG4ojtvS
https://www.google.com/url?q=http://epwg.governoeletronico.gov.br/guia-administracao&sa=D&ust=1604588073403000&usg=AOvVaw3xeuvfzpu4bGcYw9rWbE7s


10/08/2021 SEI/TJRR - 1034866 - Edital de Licitação

sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1135017&infra_sistema=10… 19/76

5.14. A CONTRATADA deverá realizar continuamente o armazenamento de todas as versões, inclusive commit das branches de desenvolvimento, de todo código
gerado no âmbito do contrato que será firmado, no repositório central do TJRR (https://gitlab.tjrr.jus.br), permitindo ao Fiscal Técnico do Contrato acompanhar todo
o processo de desenvolvimento a partir das versões, branches, merges e snippets publicadas. A adoção do fluxo de versionamento de software com git flow permitirá
também, a realização de auditorias para verificar os históricos e informações de publicações por profissional, data e projeto, além de permitir reverter uma
publicação (rollback) de versões não aprovadas.

5.15. Estudo do Código Fonte para absorção de sistemas:

5.15.1. Conforme previsto no item 5.10.1, a metodologia de trabalho depende do tipo da demanda, este item compreende a alínea:

    a. estudo de código-fonte para a absorção de conhecimento e início de sustentação de sistemas legados, atualmente em uso no TJRR.

5.15.2. Antes de assumir a sustentação de qualquer um dos softwares legados atualmente em uso no TJRR, a CONTRATADA deverá realizar estudo do código fonte
para absorção de sistemas para manutenção, a fim de garantir o entendimento necessário da complexidade, acoplagem, dependência e funcionamento do software e
de seus módulos, permitindo assim a absorção das competências necessárias para garantir sua integridade, segurança e disponibilidade.

5.15.3. Ciente da dificuldade de se obter proficiência e eficiência na manutenção de códigos-fonte escritos por terceiros, o TJRR irá remunerar um estudo prévio do
código-fonte pela nova CONTRATADA, para cada sistema que não tenha sido desenvolvido por ela, quando este for incorporado aos sistemas em sustentação.  O
estudo tem o objetivo de promover o conhecimento do sistema e de seu código-fonte de forma a viabilizar a qualidade e a agilidade da manutenção dos sistemas não
desenvolvidos pela CONTRATADA.

5.15.4. O prazo para o estudo do código-fonte será variável, estimado de acordo com o tamanho e a complexidade do sistema ou dos módulos a serem absorvidos,
contudo será definido previamente pelo TJRR e, em apenas hipóteses excepcionais devidamente justificadas, poderá exceder o limite de 1 (um) mês, ou ser
prorrogado.

5.15.5. Este estudo do código-fonte deve gerar dois entregáveis: um documento escrito descrevendo as funcionalidades e sua arquitetura tecnológica, incluindo
dados técnicos, visões, relacionamentos, acoplagens, dependências, linguagem e frameworks utilizados e outro documento descrevendo as regras de negócio. A
CONTRATADA fará ainda uma apresentação presencial ou por videoconferência sobre o sistema, explicando ao Coordenador Técnico o que foi relatado no
documento escrito.

5.15.6. Algumas sugestões de melhoria podem ser registradas no estudo do código-fonte, tais como: (i) identificação de bugs; (ii) sugestões para inclusão de rotinas
de testes para cobrir adequadamente trechos de processamento complexo; (iii) detecção de código a ser refatorado antes de ser modificado numa futura demanda de
manutenção que exija alteração nesse trecho. O que se quer medir com o estudo do código fonte é a capacidade dos profissionais da CONTRATADA em manterem
adequadamente o software.

5.17.7. Tanto os documentos quanto a apresentação serão avaliadas pelo Coordenador Técnico, que aprovará ou rejeitará a entrega, com fundamentação. O TJRR
pagará o valor contratado apenas se os entregáveis e a apresentação forem aprovados. No caso de reprovação, a CONTRATADA  poderá readequar os entregáveis e
reapresentá-los. Esse custo de retificação, no entanto, correrá por conta da CONTRATADA.

5.15.8. O conhecimento adquirido no estudo deverá ser disseminado para os membros da equipe da CONTRATADA designados para sustentação daquele sistema,
no prazo máximo de 20 dias úteis após o aceite deferido pelo Coordenador Técnico.

5.15.9. A CONTRATADA deverá fazer uma gestão efetiva do conhecimento, de forma a disseminá-lo a todos da equipe de sustentação e assim minimizar as
eventuais perdas com afastamentos e desligamentos de seus colaboradores.

5.15.10. O ônus da necessidade de realização de um novo estudo do código-fonte será exclusivo da CONTRATADA. O TJRR não pagará estudos adicionais, sendo
autorizado apenas 1 (um) estudo de código-fonte por sistema ou módulo de sistema que será sustentado a partir do contrato que será firmado.

5.15.11. A perda do conhecimento adquirido por meio de estudos remunerados, seja por ausência de disseminação entre a equipe de sustentação ou pela substituição
de pessoal, ensejará na suspensão da sustentação e no desconto do valor integral referente ao estudo previamente realizado.

5.15.12. Vencidas as etapas de avaliação e aceite definitivo dos entregáveis e da apresentação, a CONTRATADA poderá proceder com o faturamento da quantidade
de UST aprovadas para atividade ET.1 contida no Anexo I - Catálogo de Serviços.

5.16. Serviços de Desenvolvimento:

5.16.1. Conforme previsto no item 5.10.1, a metodologia de trabalho depende do tipo da demanda, este item compreende as alíneas:

    c. desenvolvimento de novos softwares;

    h. desenvolvimento de novos módulos de um software (manutenção evolutiva);

    i. implementação de melhorias em softwares sustentados (manutenção adaptativa); e

    j. problemas de performance nas aplicações (manutenção perfectiva).

5.16.2. Antes de demandar um novo software, será verificado se há software livre ou software Público capaz de atender a demanda, primeiramente se há solução
disponível no Portal do Software Público Brasileiro, em segundo se há solução disponível no mercado ou em outros Órgãos da Administração Pública, uma vez que
essas alternativas poderão trazer vantagens significativas em termos de economia de recursos, segurança, flexibilidade, integração e compatibilidade.

5.16.3.  Comprovada a impossibilidade de atendimento da demanda com softwares livres ou softwares Públicos, a demanda para desenvolvimento de um novo
software deve ser registrada. Quando o TJRR adotar um novo software livre ou software público, os ajustes necessários para a adequada adaptação às regras de
negócio, serão classificadas como sustentação.

5.16.4. Todos os novos softwares demandados pelo TJRR à CONTRATADA, bem como as implementações de novos módulos e melhorias nos módulos existentes
desenvolvidos anteriormente exclusivamente pelo TJRR, serão licenciados como Software Público. Os demais softwares e seus módulos, que encontram-se
implantados e em produção no TJRR e que possuem licenciamento específico, seguirão o processo de licenciamento original, e as melhorias neles desenvolvidas
deverão seguir sua política de licenciamento.

5.16.5. Os procedimentos e despesas com o licenciamento e registro do novo software no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, serão de
responsabilidade exclusiva do TJRR, que optará pelo registro para proteção da propriedade intelectual, analisando cada software, uma vez que não há
obrigatoriedade legal, conforme disposição expressa no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei do Software (Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998).

5.16.6. A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento de novos softwares, garantir o ineditismos e a originalidade do código-fonte, ou seja, não fazer uso de
trechos de códigos de softwares de terceiros. Importante destacar que em determinadas situações não existem maneiras, tecnicamente distintas, para realização da
mesma operação. Portanto a existência de semelhanças, seja no código ou na funcionalidade do novo software, não caracteriza necessariamente cópia de um
software preexistente, conforme artigo 6º, inciso III, da Lei Federal nº 9.609/1998.

5.16.7. Caso fique tecnicamente comprovado, a qualquer tempo, que um software demandado pelo TJRR à CONTRATADA, fere aspéctos legais de um software
preexistente, todas as despesas indenizatórias e judiciais, por danos ou prejuízos pessoais ou materiais causados ao TJRR e a terceiros, por negligência, imperícia,

https://www.google.com/url?q=https://gitlab.tjrr.jus.br&sa=D&ust=1604588073642000&usg=AOvVaw3kNMBro5qe8Kp6X5xN8VdW
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imprudência e/ou dolo, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

5.16.8. Os Serviços de Desenvolvimento tem por objetivo viabilizar a inovação, por meio do desenvolvimento de novos sistemas ou novos módulos de sistemas.
Normalmente assumem o formato de projetos e compreendem o desenvolvimento de software e as respectivas tarefas de apoio que o viabilizam:

a. desenvolvimento de novos softwares: trata-se da implementação de novos softwares. Esse tipo de serviço deve entregar versões de sistemas executáveis
implantadas em ambiente acessível ao cliente da demanda, e compreenderá a disponibilização do software plenamente funcional, em conformidade com os
requisitos definidos, compreendendo todos os artefatos solicitados para a demanda, como, por exemplo, diagramas, documentação, manual de usuário,
manuais de administração, tutoriais, código-fonte e sistema executável. Artefatos auxiliares, como especificação de requisitos e documentação de usuário,
também comporão as entregas, mas em regra não serão os produtos principais, a não ser que não seja possível ou produtivo entregá-los junto com a versão
funcional.

b. desenvolvimento de novos módulos de softwares em produção: consiste em manutenções evolutivas, perfectivas e adaptativas, que implementam um grupo de
novas funcionalidades correlatas ao contexto de um sistema existente. A entrega se dará por funcionalidades plenamente executáveis e integradas ao software
em produção, em conformidade com os requisitos definidos, compreendendo todos os artefatos solicitados para a demanda, como, por exemplo, diagramas,
documentação, manual de usuário, manuais de administração, código-fonte e o software totalmente integrado e funcional.

i. manutenção Evolutiva: está relacionada às mudanças em requisitos funcionais, compreendendo a implementação de novas funcionalidades e/ou regras
de negócio, adequação de funcionalidades existentes ou exclusão de funcionalidades, decorrentes de alterações nas regras de negócio definidas pelo
TJRR;

ii. manutenção Perfectiva: corresponde a adequações no software em produção devido à necessidade de melhorias, sem alteração de funcionalidades e/ou
regras de negócio, sob o ponto de vista do usuário. Busca promover a melhoria de desempenho, a manutenibilidade e usabilidade do software em
produção;

iii. manutenção Adaptativa: corresponde às adequações da solução e modificações no ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico,
mudanças de versões, de linguagem ou SGBD, que não impliquem inserção ou alteração de funcionalidades e/ou regras de negócio;

c. tarefas de apoio: são atividades auxiliares para o atendimento das demandas de desenvolvimento, que normalmente contemplam a entrega de artefatos
intermediários necessários para o desenvolvimento ou a operação do sistema. Geralmente estão associadas a fases do processo de desenvolvimento e são
entregues junto com o software funcional. São exemplos dessas atividades: criação de especificação de requisitos, criação da lista de funcionalidades e de
atores do sistema, criação de documentação de operação do sistema. Alguns artefatos intermediários produzidos tem o propósito de comprovar que fases
importantes do processo foram executadas. Em outros casos, os artefatos em si são entregas importantes. Exemplos de artefatos que comprovam a execução de
etapas do processo: relato de resultado de reuniões, relato de resultado de estudo, relato de execução de testes. São exemplos de artefatos intermediários
importantes para produção do sistema: documento de visão geral do sistema, documento de arquitetura, lista de funcionalidades, lista de atores, documento de
requisitos. São exemplos de artefatos necessários para operação do sistema: manual de operação e manual de usuários.

i. migrações de dados: migração de dados de uma versão de software existente para uma nova versão a ser implantada ou para um novo software;

ii. pesquisa de dados: atendimento tempestivo a solicitações dos gestores de negócio de consultas aos bancos de dados, que ainda não são atendidas no
âmbito do software;

iii. suporte especializado: atendimento especializado a usuários, relacionado ao uso ou administração de softwares em produção;

iv. transferência de conhecimento: visa repassar conhecimento para equipe do TJRR ou a terceiros indicados pelo TJRR, referente aos softwares em
produção, conforme detalhado no item “4.2. Transferência final de conhecimento” da Sustentação do Contrato.

5.16.9 Fluxo de Interação entre Contratante e Contratada para a Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Novos Sistemas ou Novos Módulos:

a. Comitê Gestor da Área de Negócio e/ou Gestor do Negócio (demandante do software) ou outro servidor autorizado pelo TJRR, solicita o desenvolvimento de
um novo software ou novo módulo de software em sustentação, apresentando, sempre que possível, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais
realizado previamente por servidor do TJRR, ou, quando não for possível realizar o levantamento de requisitos, a solicitação deve descrever em linhas gerais o
funcionamento do software proposto;

b. Gerente de Projetos da CONTRATADA, com o apoio do Líder da equipe de desenvolvimento, apresenta planejamento preliminar das atividades de iniciação
do projeto (primeira iteração);

c. Coordenador Técnico, servidor do TJRR (Analista Judiciário - Especialidade em Analise de Sistemas), em conjunto com o demandante (Comitê Gestor da
Área de Negócio ou Gestor do Negócio) avalia, solicita ajustes e aprova;

d. realizam-se as reuniões preliminares com as partes interessadas: Coordenador Técnico, demandantes, Gerente de Projetos, Líder da Equipe e outros membros
necessários da equipe da CONTRATADA ou do TJRR, para que seja estabelecida a visão geral do software a ser desenvolvido;

e. Líder da equipe apresenta artefato “Visão geral do Software“;

f. Coordenador Técnico em conjunto com o demandante (Comitê Gestor da Área de Negócio ou Gestor do Negócio) avaliam e, caso necessário, sugerem
mudanças e aprovam o artefato;

g. fazem-se as reuniões necessárias para identificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Nesse momento, define-se a versão inicial do backlog do
produto, isto é, a lista de funcionalidades a serem implementadas. O termo backlog se refere ao conceito das metodologias ágeis, que consiste na lista de
funcionalidades do sistema a ser implementado no projeto. Essa lista não precisa estar concluída na primeira etapa e é completada ao longo do
desenvolvimento;

h. Gerente de Projetos, com a participação do Coordenador Técnico, agrupam as funcionalidades em iterações. Cada iteração, portanto, terá o seu conjunto de
funcionalidades a serem implementadas (Backlog da sprint). Sempre que possível, as iterações deverão ser planejadas para que forneçam uma entrega de um
produto de software funcional. O prazo para entregar cada funcionalidade deverá constar no cronograma, de modo que o prazo para execução da iteração seja,
preferencialmente, igual ou inferior a uma quinzena de dias;

i. para cada iteração, antes do início de sua execução, o líder da equipe apresenta o plano de atividades baseado no Anexo IV - Modelo do Plano de Atividades,
com o repertório de atividades que serão realizadas, o total de UST estimado aplicando os fatores de prioridade, severidade e complexidade, e o cronograma
de funcionalidades com o prazo para a execução de cada atividade e a data para entrega da iteração, que preferencialmente será igual ou inferior a quinze dias.
Sempre que previsto no Anexo I - Catálogo de Serviços, a atividade do repertório listada no plano de atividades deve entregar o artefato à ela associado;

j. Coordenador Técnico define a modalidade de execução dos serviços;

k. Coordenador Técnico define o nível de detalhamento necessário para os artefatos;

l. Coordenador Técnico poderá solicitar mudanças no plano de atividades, caso seja necessário incluir ou excluir a execução de atividade específica;
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m. Coordenador Técnico avalia, sugere mudanças e aprova o plano de atividade;

n. O plano de atividade previamente aprovado, poderá ser revisto ao longo da sua execução, mediante nova aprovação do Gestor do Negócio e/ou Coordenador
Técnico;

o. Fiscal do Contrato, servidor do TJRR devidamente nomeado, é notificado pelo Coordenador Técnico por meio do plano de atividades devidamente aprovado;

p. Líder da equipe distribui as tarefas da iteração corrente;

q. executa-se a iteração com a produção dos artefatos previstos;

r. durante a execução da iteração serão realizadas reuniões, convocadas pelo Coordenador Técnico, ou pelo líder da equipe com anuência do Coordenador
Técnico, para validação de requisitos, protótipos e solução de problemas. Essas reuniões contarão com a presença do Coordenador Técnico e demais
representantes do TJRR que forem convocados;

s. Líder da equipe poderá convocar reuniões internas sem a participação de membros do TJRR. Essas reuniões internas não serão remuneradas;

t. sempre que necessário, se possível diariamente, serão realizadas reuniões rápidas de alinhamento dos sprints;

u. no final da iteração, é realizada reunião para avaliação dos entregáveis (equivalente a reunião review da metodologia ágil SCRUM). Comitê Gestor da Área de
Negócio ou Gestor do Negócio e Coordenador Técnico (demandante) podem aprovar, solicitar aperfeiçoamentos ou rejeitar a entrega;

v. ao concluir um Plano de Atividades, a CONTRATADA deverá emitir relatório de entrega contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do Plano de
Atividades; tipo de atividade; categoria de priorização, modalidade, severidade e complexidade; descrição das atividades demandadas e realizadas;  quantidade
de profissionais envolvidos e seus respectivos perfis; comprovação de entrega dos artefatos solicitados; comprovação de alcance da qualidade previamente
exigida; quantidade de UST revisada; e a data e hora da abertura, do início e da conclusão do Plano de Atividades.

w. os indicadores de qualidade que foram solicitados pelo Coordenador Técnico são avaliados conforme procedimentos para avaliação de qualidade “Anexo V -
Modelo da Avaliação de Qualidade”. Caso os entregáveis não cumpram os critérios de qualidade definidos, não serão aceitos até que os problemas sejam
sanados;

x. em caso de solicitação de correções ou aperfeiçoamentos, os problemas identificados deverão ser corrigidos para nova avaliação dentro do novo prazo
acordado. Sempre que possível, a CONTRATADA deverá considerar um novo ciclo (sprint) para efetuar os ajustes e correções de no máximo 1 (uma) semana;

y. Coordenador Técnico avalia o relatório de entrega; resolvidas as pendências, artefatos entregues e aceitos, atividades concluídas de acordo com os parâmetros
definidos, a interação é considerada apta para faturamento;

z. uma iteração poderá ser considerada concluída mesmo que algum entregável (artefato) não essencial não tenha sido aceito, desde que o Coordenador Técnico
entenda que a ausência dele não compromete a qualidade do produto principal. A atividade correspondente ao artefato não entregue não será considerada para
o faturamento até que o problema que encadeou sua recusa tenha sido sanado.

5.16.9.1. Para realização dos serviços a CONTRATADA deverá contar com uma equipe mínima, composta por profissionais com perfis específicos, que devem ser
alocados com exclusividade para atendimento de cada Plano de atividades, ou que poderão ser compartilhados para atendimento de vários planos de atividades.

5.16.9.2. A tabela a seguir define os perfis da equipe mínima para a Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Novos Softwares ou Novos Módulos em Software
em Produção, para cada Plano de Atividades:

Perfil Responsabilidade nesse fluxo Alocação

Gerente de Projetos

Receber as demandas e interagir com o Coordenador Técnico no planejamento do desenvolvimento; Apresentar
Plano de Atividades, com o  prazo para execução, somatório de UST para interações que serão realizadas e artefatos
que serão entregues; Definir o líder da equipe; Dividir o desenvolvimento em iterações; submeter ao Coordenador
Técnico eventuais alterações no plano de atividades.

Compartilhado

Analista de Infraestrutura
DevOps

Definir entregas padronizadas, realizar os testes necessários, acompanhar o processo de homologação e
disponibilizar a nova versão do software em produção. Compartilhado

Analista de Requisitos
Quando o TJRR não apresentar previamente o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, este
profissional deverá levantar e mensurar as funcionalidades e informações necessárias para alcançar a boa experiência
do usuário no uso do software a ser desenvolvido.

Compartilhado

Designer de interação Elaborar o projeto de interface; desenvolver protótipos; realizar as atividades previstas para a camada de
apresentação e outras atividades pertinentes.        Compartilhado  

Líder da equipe
de desenvolvimento (Papel
correspondente ao Scrum
Master da metodologia ágil
Scrum)

Receber o Plano de Atividades e interagir com o Gerente de Projetos no planejamento do desenvolvimento; Alocar a
equipe necessária para a execução das demandas, em conformidade com o Instrumento de Medição de Resultado -
IMR; Coordenar a equipe na definição da solução a ser adotada; Promover a adequada distribuição das tarefas para
os demais membros da equipe; Promover as melhores práticas para a produção de produtos de qualidade no âmbito
do projeto e outras atividades pertinentes; Desenvolver sistemas; Facilitar o trabalho da equipe de
desenvolvimento;                        

Exclusivo para
Desenvolvimento

Desenvolvedor(es) Especificar, projetar, prototipar, modelar dados, implementar e desenvolver sistemas; Migrar dados; Testar e
implantar; documentar sistemas e outras atividades pertinentes.

Exclusivo(s) por
projeto

 

5.16.10. Fluxo de Interação entre Contratante e Contratada para a Prestação de Serviço de manutenção evolutiva, adaptativa ou perfectiva, migração,
pesquisa de dados, tarefas de apoio, suporte especializado e, transferência de conhecimentos.
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5.16.10.1. A Central de atendimento ao usuário, o Coordenador Técnico, o Fiscal Técnico ou outro servidor autorizado do TJRR, registra a solicitação de
manutenção evolutiva, adaptativa ou perfectiva, migração, pesquisa de dados, tarefas de apoio, suporte especializado ou de transferência de conhecimentos,
descrevendo a demanda em linhas gerais, e a atribui para a equipe responsável da CONTRATADA, em ferramenta própria para esse fim.

5.16.10.2. O Gerente de Projetos, com a participação do Coordenador Técnico, agrupa as funcionalidades em iterações (Iteração correspondente ao conceito de
sprint da metodologia ágil). Cada iteração terá o seu conjunto de funcionalidades, mudanças de funcionalidades e correções de defeitos, a serem implementados
(equivalente ao backlog da sprint). Sempre que possível, as iterações deverão ser planejadas para que forneçam uma entrega funcional do software. O prazo para
execução de uma iteração deverá ser preferencialmente igual ou inferior a um mês.

5.16.10.3. Para cada iteração, antes do início de sua execução, o Gerente de Projetos apresenta o plano de atividades baseado no Anexo I - Catálogo de Serviços,
com total de UST estimado e o prazo para a execução da demanda, que preferencialmente será igual ou inferior a um mês. Cada atividade do catálogo necessárias
para execução da próxima iteração, com o total de UST e respectivo cronograma, que deverá ser compatível com o tamanho da demanda em UST.

5.16.10.4. Juntamente com o plano de atividades a CONTRATADA deverá apresentar a equipe que atuará na execução da demanda, conforme detalhado no subitem
5.19 deste instrumento.

5.16.10.5. O Coordenador Técnico poderá solicitar mudanças no plano de atividades, especialmente se entender necessário a execução de atividade específica ou a
produção de artefato intermediário necessário para evidenciar a entrega. Coordenador Técnico define o nível de detalhamento necessário para os artefatos
intermediários.

5.16.10.6. O Coordenador Técnico em conjunto com o demandante (Comitê Gestor da Área de Negócio ou Gestor do Negócio) avalia, sugere mudanças e aprova.

5.16.10.7. O plano de atividade previamente aprovado, poderá ser revisto ao longo da sua execução, mediante nova aprovação do Gestor do Negócio e/ou
Coordenador Técnico.

5.16.10.8. O Líder da equipe distribui as tarefas da iteração corrente.

5.16.10.9. Executa-se a iteração com a produção dos artefatos previstos.

5.16.10.10. Sempre que necessário serão realizadas reuniões rápidas de alinhamento dos sprints.

5.16.10.11. Líder da Equipe poderá convocar reuniões internas sem a participação de membros do TJRR. Essas reuniões internas não serão remuneradas.

5.16.10.12. No final da iteração, é realizada reunião para avaliação dos entregáveis (equivalente a reunião review da metodologia ágil SCRUM). Coordenador
Técnico e demandante podem aprovar, solicitar aperfeiçoamentos ou rejeitar a entrega.

5.16.10.13. Ao concluir um Plano de Atividades, a CONTRATADA deverá emitir relatório de entrega contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do
Plano de Atividades; tipo de atividade; categoria de priorização, modalidade, severidade e complexidade; descrição das atividades demandadas e realizadas;
 quantidade de profissionais envolvidos e seus respectivos perfis; comprovação de entrega dos artefatos solicitados; comprovação de alcance da qualidade
previamente exigida; quantidade de UST revisada; e a data e hora da abertura, do início e da conclusão do Plano de Atividades.

5.16.10.14. Os indicadores de qualidade que foram solicitados pelo Coordenador Técnico são avaliados conforme procedimentos para avaliação de qualidade
“Anexo V - Avaliação de Qualidade”. Caso os entregáveis não cumpram os critérios de qualidade definidos, não serão aceitos até que os problemas sejam sanados.

5.16.10.15. Os problemas identificados deverão ser corrigidos para nova avaliação dentro do prazo previamente estabelecido.

5.16.10.16. Em caso de solicitação de aperfeiçoamentos, a CONTRATADA terá 20% do prazo inicial acordado para efetuar os ajustes.

5.16.10.17. Coordenador Técnico avalia o relatório de entrega; resolvidas as pendências, artefatos entregues e aceitos, atividades concluídas de acordo com os
parâmetros definidos, a interação é considerada apta para faturamento.

5.16.10.18. Inicia-se nova iteração retornando-se ao passo ‘b’ até que as demandas sejam todas executadas.

5.16.10.19. Uma iteração poderá ser considerada concluída mesmo que algum entregável não essencial não tenha sido aceito, desde que o Coordenador Técnico
entenda que não compromete a qualidade do produto principal. A atividade correspondente ao artefato não entregue não será considerada para o faturamento.

5.16.10.20. A tabela abaixo define os perfis da equipe mínima para a Prestação de Serviços de manutenção evolutiva, adaptativa ou perfectiva, migração, pesquisa de
dados, tarefas de apoio, suporte especializado e, transferência de conhecimentos:

PERFIL RESPONSABILIDADE NO FLUXO ALOCAÇÃO

Gerente de Projetos

Coordenar as equipes de manutenção de sistemas; alocar equipe necessária para a execução das demandas,
em conformidade com o Instrumento de Medição de Resultado - IMR; definir os líderes de equipe de
manutenção; apresentar relatório com somatório de UST para interações concluídas que comporão a fatura
mensal e outras atividades pertinentes.

Compartilhado

Analista de Infraestrutura DevOps Definir entregas padronizadas, realizar os testes necessários, acompanhar o processo de homologação e
disponibilizar a nova versão do software em produção. Compartilhado

Líder de equipe de desenvolvimento
ou manutenção (Papel
correspondente ao Scrum Master da
metodologia ágil Scrum)

Liderar a equipe; Elaborar o plano de atividades do catálogo para a execução das solicitações de manutenção
em sistemas; Obter a aprovação junto ao Coordenador Técnico do plano de atividades para atendimento à
solicitação de manutenção e outras atividades pertinentes.

Promover a adequada distribuição as tarefas para os desenvolvedores; Executar tarefas do plano de atividades
em conjunto com a equipe;

Outras atividades pertinentes.

Exclusivo por
área de
negócio

Analista de Requisitos
Quando o TJRR não apresentar previamente o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, este
profissional deverá levantar e mensurar as funcionalidades e informações necessárias para alcançar a boa
experiência do usuário no uso do software a ser aperfeiçoado ou adaptado.

Compartilhado

Designer de interação Elaborar o projeto de interface, desenvolver protótipos; realizar as atividades previstas para a camada de Compartilhado
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apresentação.

Desenvolvedor(es) Especificar; projetar; modelar dados; desenvolver e implementar; migrar dados; testar, documentar e
implantar sistemas, dentre outras atividades de desenvolvimento e manutenção contidas no catálogo.

Exclusivo(s)
por projeto ou
Plano de
Atividade

5.16.10.21. Os conhecimentos relevantes para a continuidade da operação e manutenção dos softwares desenvolvidos ou mantidos no âmbito do contrato, bem como
a informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados e que sejam relevantes para sua continuidade, deverão ser disponibilizados ao TJRR,
ou à empresa designada pelo TJRR, em até 60 (sessenta) dias após a finalização do Contrato ou do seu encerramento, por qualquer motivo, antes da vigência
prevista.

5.16.10.22. A CONTRATADA deverá apresentar ao TJRR plano de transição até 3 (três) meses antes da expiração ou da finalização do contrato, ou ainda, 10 (dez)
dias úteis após o conhecimento do motivo extraordinário que ensejou a impossibilidade de continuar prestando o serviço.

5.16.10.23. No plano de transição deverão estar identificados compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo
necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição.

5.16.10.24. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do plano de transição bem como a garantia do repasse bem-sucedido de todas as
informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo TJRR ou empresa por ele designada.

5.16.10.25. É de responsabilidade do TJRR, ou da empresa por ele designada, a disponibilidade dos recursos qualificados identificados no plano de transição como
receptores do serviço.

5.16.10.26. O fato da CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pelo TJRR que venha a prejudicar,
de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e dos serviços para si ou para um novo prestador, constituirá inadimplemento contratual, sujeitando-a às
obrigações em relação a todos os danos causados, conforme estipulado nas sanções administrativas aplicáveis.

5.16.10.27. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o plano de transição, a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo esforço adicional que
necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para o TJRR.

5.16.10.27.1. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, na transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e o TJRR e/ou
empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição.

5.16.11. Da estimativa de demandas de serviços de Desenvolvimento:

5.16.11.1. Durante a vigência contratual estima-se que serão demandados os softwares listados na tabela abaixo:

# Sistema Descrição

1 Cálculos
judiciais

Programa de atualização de valores das custas judiciais, Gestão das Contas Judiciais e Gestão de Financeira (taxas, emolumentos), integrado ao
Banco do Brasil

2 CAPSad Sistema de Acompanhamento de Tratamento de Dependentes Químicos pelo Magistrado - usuários encaminhados para o CAPSad III

3 CIJ Controle de Guias de Execução para a Infância Infracional

4 CMP Controle de Medidas Protetivas, Gerir a emissão das medidas protetivas

5 Escritório
Virtual Gestão de Escritório Eletrônico

6 IPERR Prover integração eletrônica do TJRR junto ao IPERR

7 Sistema de
Credenciamento Credenciamento de fornecedores, terceirizados, Administradores Judiciais, Tradutores e Peritos Homologados.

8 NUPEMEC
Sistema de avaliação dos conciliadores e mediadores judiciais (art. 167, § 4º, do CPC). Permitirá o monitoramento do cumprimento do art. 334
do CPC por todas as unidades judiciárias e, na forma prevista na legislação de regência, por profissional regularmente capacitado, cadastrado e
avaliado.

9 Scriba Mobile Sistema SIP de comunicação, gravação e transcrição das audiências judiciais.

10 Sistema
Organizacional
- Núcleo

Gestão de usuários

11 Gestão do Organograma

12 Gestão e controle de logs e auditorias
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# Sistema Descrição

13

Sistema de Gerenciamento de Conteúdo para disponibilização de portais institucionais com a mesma identidade visual, tais como: página
principal (www.tjrr.jus.br), diário (diario.tjrr.jus.br), intranet (intranet.tjrr.jus.br), EJURR (ejurr.tjrr.jus.br), transparência
(transparencia.tjrr.jus.br), estratégica (estrategia.tjrr.jus.br), STI (sti.tjrr.jus.br), Simplificar (simplificar.tjrr.jus.br), Scriba (vc.tjrr.jus.br), entre
outros.

14 Gestão Estratégica - metas, objetivos, projeções, ações e projetos

15 DJE - Geração do Diário Judicial Eletrônico, integrado ao SEI

16 Gestão de custos - Alocações, rateios e métricas de cenários por centro de custo

17

Sistema
Organizacional
- RH

Aferição de tempo de serviço/contribuição dos Servidores

18 Gestão de cargos, remunerações, gratificações e competências

19 Gestão de concursos de admissão e remoção

20 Gestão de declarações de bens/rendas dos Servidores

21 Gestão de diárias

22 Gestão de folhas de pagamento dos Servidores

23 Gestão de nomeação e movimentação de pessoal

24 Gestão de progressão funcional

25 Gestão de treinamento e desenvolvimento

26 Gestão de benefícios

27 Gestão e controle de férias

28 Gestão e controle de frequência e banco de horas

29 Gestão de teletrabalho

30 Gestão de estagiários

31 Sistema
Organizacional
- SGM

Gestão da estrutura organizacional (unidades judiciais), integrado ao Núcleo

32 Aferição de tempo de serviço/contribuição dos Magistrados, integrado ao RH

33 Gestão de declarações de bens/rendas dos Magistrados, integrado ao RH

34 Gestão de folhas de pagamento dos Magistrados, integrado ao RH

35 Gestão de afastamentos de Magistrados (férias, viagens, licenças, etc.)

36 Gestão de substituições de Magistrados (por prioridade, competência e lotação)

37 Gestão de designações, por Magistrados e Unidades Judiciais, em caso de plantões

38 Gestão de teletrabalho de Magistrados, integrado ao RH
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# Sistema Descrição

39 Gestão de publicações no DJE, integrado ao Núcleo

40 Portal para interação com Magistrados (afastamentos, atualização curricular e outros)

41

Sistema
Organizacional
- ADM

Fiscalização de contratos

42 Gestão e controle de compras

43 Gestão e controle de licitações

44 Gestão e controle de materiais

45

Sistema
Organizacional
- INFRA

Gestão e controle do patrimônio

46 Gestão e controle logístico (frota, manutenção de veículos e motoristas)

47 Gestão de obras: arquitetura e engenharias

48 Gestão de terceirizados

49

Sistema
Organizacional
- Finanças

Gestão contábil

50 Gestão e acompanhamento do orçamento

51 Emissão e controle dos empenhos

52 Gestão e acompanhamento das contas a pagar

53 SURSIS Sistema para gestão de Sursis

5.16.11.2. Essa relação não considera a quantidade de UST pois será objeto de estudos específicos realizados mediante demanda. Não considera também a
capacidade de atendimento da futura contratada e tão pouco sua aderência às exigências contidas neste instrumento.

5.17. Serviços de Sustentação:

5.17.1. Conforme previsto no item 5.10.1, a metodologia de trabalho depende do tipo da demanda, este item compreende as alíneas:

     b. início de sustentação de sistemas desenvolvidos pela contratada;

     d. incidentes em softwares desenvolvidos pela contratada (em garantia);

     e. erros ou inconsistências nas funcionalidades em que já tenha havido demandas de manutenção para a contratada ou recorrências de mesmo serviço
(em garantia);

     f. necessidade de pequenos ajustes no código-fonte ou nos artefatos e demais documentos, aceitos parcialmente na avaliação das entregas (fora de
garantia); e

     g. incidentes em softwares sustentados pela contratada (manutenção corretiva).

5.17.2. Os serviços de sustentação tem como objetivo implementar correções em software que está em produção, sem cobertura de garantia e em sustentação pela
CONTRATADA.

5.17.2.1. Os serviços de sustentação compreende a realização de uma série de procedimentos realizadas para correção de erros, falhas, vícios, defeitos, incorreções,
imperfeições e bugs, necessários para recolocar os produtos software em seu perfeito estado de uso, funcionamento, integridade, interoperabilidade, disponibilidade,
segurança e performance, executados durante toda a vigência do contrato, seja por solicitação formal do TJRR, seja por iniciativa da própria CONTRATADA.

5.17.2.2. Os serviços de sustentação compreende ainda tarefas de apoio, atividades auxiliares para o atendimento das demandas de manutenção de sistemas, que
normalmente contemplam a entrega de artefatos intermediários necessários para manutenção ou operação do software. Geralmente estão associadas a fases do
processo de manutenção e são entregues junto com o sistema alterado. São exemplos dessas tarefas de apoio: alteração/criação de especificação de requisitos,
alteração/criação da lista de funcionalidades e de atores do sistema, alteração/criação de documentação de operação do sistema. Os artefatos intermediários
produzidos, muitas vezes, servem como comprovação de que fases importantes do processo de manutenção foram executadas. São exemplos de artefatos que
comprovam a execução de etapas do processo: relato de resultado de reuniões, relato de resultado de estudo, relato de execução de testes. São exemplos de artefatos
intermediários importantes para manutenção de sistemas: documento de visão geral do sistema atualizado, documento de arquitetura atualizado, lista de
funcionalidades atualizada, lista de atores atualizada, documento de requisitos atualizado. São exemplos de artefatos necessários para operação do sistema: manual
de operação, manual de administração e manual de usuários;

5.17.3 Os serviços de sustentação serão realizados conforme fluxos definidos a seguir, podendo a aprovação do Plano de Atividades ser formalizada após a correção
de erro do sistema e restabelecimento de seu funcionamento, de forma que a solução de problemas seja célere o suficiente e que os serviços de TI se mantenham
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disponíveis e funcionando corretamente.

5.17.4. Fluxo de Interação entre Contratante e Contratada para a Prestação de Serviço de Sustentação.

5.17.4.1. A própria CONTRATADA proativamente, ou a Central de Atendimento ao Usuário, o Coordenador Técnico, o Fiscal Técnico ou outro servidor autorizado
do TJRR, registra incidente e o atribui para a equipe responsável da CONTRATADA pela sustentação do sistema, em ferramenta própria para esse fim.

5.17.4.2. Se o software em questão estiver em garantia a equipe responsável executa tempestivamente a atividade prevista no catálogo: Investigação, diagnóstico e
solução dos incidentes. Tais atividades não serão remuneradas.

5.17.4.3. Se o software em questão estiver em sustentação e o incidente for simples e não houver necessidade de alteração de código, a equipe responsável executa
atividade prevista no repertório: Investigação, diagnóstico e solução dos incidentes. A atividade será aprovada posteriormente, e será incluída no faturamento
mensal.

5.17.4.4. Se o incidente for simples e não houver necessidade de alteração de código, mas não for possível diagnosticar ou solucionar o problema na atividade
inicial, a equipe responsável pode solicitar aprovação para outras atividades pertinentes. O Coordenador Técnico avalia; se aprovado, o serviço será executado; se
não aprovado, o Coordenador Técnico justifica a recusa, sendo que neste caso a investigação, diagnóstico e solução deverão ser realizados no âmbito da atividade
anterior. A não aprovação ocorrerá caso seja constatada procrastinação ou leniência na sua execução.

5.17.4.5. Se a solução for simples, mas exigir a alteração de código, o Gerente de Projetos deverá elaborar Plano de Atividades para manutenções corretivas, que
frequentemente apresentará as seguintes atividades:

a. alterar página dinâmica - Alteração de página dinâmica. Programação de transação ou funcionalidade no front-end, completa, com tratamento de dados,
validação no cliente, submissão ao back-end e tratamento e incorporação do retorno.

b. alterar transação no lado servidor (back-end) - Alteração de transação no servidor de aplicação, com dados submetidos via front-end, web service ou
mensageria.

c. executar testes - Execução de testes manuais ou automatizados, simulando o mais próximo possível o ambiente de produção, considerando inclusive a
infraestrutura de comunicação, as regras de acesso, o hardware físico e máquinas virtuais e demais peculiaridades existentes no TJRR;

d. implantar sistema - Atividades de implantação do sistema no ambiente de homologação ou produção, tais como geração do build, solicitação de atualização de
banco de dados e execução de deploy.

5.17.4.6. O diagnóstico do incidente poderá concluir que, para a sua resolução, será necessário executar um conjunto de atividades diferentes do padrão. Nesse caso,
a equipe responsável pela manutenção do sistema relata o resultado do diagnóstico do problema na própria ferramenta de gestão, o Gerente de Projetos elabora Plano
de Atividades para resolver o incidente e solicita aprovação.

5.17.4.7. Quando um Plano de Atividades for apresentado pelo Gerente de Projetos para executar uma manutenção corretiva, habitual ou diferente do padrão, o
Coordenador Técnico avalia e aprova o Plano, com ajustes ou não.

5.17.4.8. Sempre que necessário serão realizadas reuniões rápidas, a pedido dos Líderes das Equipes de Sustentação, com o objetivo de detalhar
os sprints necessários para resolver o incidente descrito no Plano de Atividades aprovado.

5.17.4.9. Os Líderes das equipes de sustentação poderão convocar reuniões internas sem a participação de membros do TJRR. Essas reuniões internas não serão
remuneradas.

5.17.4.10. Equipe de Sustentação executa as atividades e resolve o incidente.

5.17.4.11. Ao concluir o Plano de Atividades, a CONTRATADA deverá emitir relatório de entrega contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do Plano
de Atividades; tipo de atividade; categoria de priorização, modalidade, severidade e complexidade; descrição das atividades demandadas e realizadas;  quantidade de
profissionais envolvidos e seus respectivos perfis; comprovação de entrega dos artefatos solicitados, se for o caso; comprovação de alcance da qualidade
previamente exigida; quantidade de UST revisada; e a data e hora da abertura, do início e da conclusão do Plano de Atividades.

5.17.4.12. Os indicadores de qualidade que foram solicitados pelo Coordenador Técnico são avaliados conforme procedimentos para avaliação de qualidade “Anexo
V - Avaliação de Qualidade”. Caso os entregáveis não cumpram os critérios de qualidade definidos, não serão aceitos até que os problemas sejam sanados.

5.17.4.13. Os problemas identificados deverão ser corrigidos para nova avaliação dentro do prazo previamente estabelecido.

5.17.4.14. Em caso de solicitação de correções ou aperfeiçoamentos, os problemas identificados deverão ser corrigidos para nova avaliação dentro do novo prazo
acordado . Sempre que possível, a CONTRATADA deverá considerar um novo ciclo (sprint) para efetuar os ajustes e correções de no máximo 1 (uma) semana.

5.17.4.15. Coordenador Técnico avalia o relatório de entrega; resolvidas as pendências, artefatos entregues e aceitos, atividades concluídas de acordo com os
parâmetros definidos, a interação é considerada apta para faturamento.

5.17.4.16. Uma iteração poderá ser considerada concluída mesmo que algum entregável (artefato) não essencial não tenha sido aceito, desde que o Coordenador
Técnico entenda que a ausência dele não compromete a qualidade do produto principal. A atividade correspondente ao artefato não entregue não será considerada
para o faturamento até que o problema que encadeou sua recusa tenha sido sanado.

5.17.4.17. O conjunto de atividades executadas para a solução do incidente, habituais ou diferentes do padrão, descritas no Plano de Atividades aprovado, quando
recebidas em definitivo podem ser incluídas no faturamento mensal.

5.17.4.18. Demandas de manutenção corretiva, quando não emergenciais, poderão ser programadas e incluídas em um Plano de Atividades que compreenda outras
demandas não emergenciais e executadas posteriormente, conforme cronograma.

5.17.5. A tabela a seguir define os perfis da equipe mínima para a Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva dos Sistemas, para cada Plano de
Atividades:

PERFIL RESPONSABILIDADE NO FLUXO ALOCAÇÃO

Gerente de Projetos
Coordenar as equipes de manutenção de sistemas; alocar equipe necessária para a execução das demandas, em
conformidade com o Instrumento de Medição de Resultado - IMR; definir os líderes de equipe de manutenção; apresentar
relatório com somatório de UST para interações concluídas que comporão a fatura mensal e outras atividades pertinentes;

Compartilhado

Analista de
Infraestrutura DevOps

Definir as ações necessárias para correção do problema quando a solução imediata do incidente não for possível, realizar os
testes necessários, acompanhar o processo de homologação e disponibilizar a versão corrigida em produção.

Compartilhado
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Líder da equipe
de sustentação (Papel
correspondente ao
Scrum Master da
metodologia ágil
Scrum)

Liderar a equipe no diagnóstico e definição da solução a ser adotada; promover adequada distribuição das tarefas para os
desenvolvedores. Realizar o planejamento de atividades do catálogo para a execução das solicitações de manutenção em
sistemas; obter a aprovação do plano de atividades, junto ao Coordenador Técnico, para atendimento às solicitações de
manutenção, facilitar a atuação da equipe de manutenção, executar conjunto de atividades para solucionar o incidente em
conjunto com a equipe e outras atividades pertinentes.

Exclusivo para
Sustentação

Desenvolvedor(es) Executar conjunto de atividades necessárias para diagnosticar e solucionar o incidente imediatamente, ou implementar a
correção do problema definida pelo DevOps.

Exclusivo(s)
por área de
negócio

 

5.17.6. Da estimativa de demandas de serviços de Sustentação:

5.17.6.1. Para realizar as manutenções dos softwares que serão sustentados os profissionais precisam deter conhecimento satisfatório sobre o seu desenvolvimento,
funcionamento e dependências, para que desse modo possam atender às demandas com a agilidade necessária ao atendimento dos níveis de serviços acordados com
o TJRR, detalhados no subitem 10.5 deste instrumento (Instrumento de Medição de Resultado - IMR), especialmente em termos de disponibilidade e qualidade.
Assim, é desejável que a CONTRATADA adote padrões e boas práticas para manter quadro mínimo de recursos profissionais para execução tempestiva das tarefas
com baixa rotatividade, evitando sanções provenientes da prestação dos serviços abaixo dos padrões de qualidade desejada, conforme Anexo V - Modelo de
Avaliação de Qualidade.

5.17.6.2. Caberá à CONTRATADA dimensionar o quantitativo de pessoal necessário para a execução do objeto contratado, considerando os Níveis Mínimos de
Serviços e de qualidade definidos no Edital e seus anexos, observando ainda, os perfis profissionais obrigatórios para desenvolvimento e sustentação dos softwares e
principalmente a quantidade de softwares que serão sustentados simultaneamente.

5.17.6.3. Dentre os softwares legados atualmente em uso, o TJRR elencou os elegíveis para transferência ou compartilhamento da responsabilidade de mantê-los
funcionando adequadamente. Com base nos registros da Central de Atendimento, a Equipe de Planejamento da Contratação estima que durante a vigência deste
contrato as manutenções de software demandem mensalmente, em média, a quantidade de UST prevista na tabela abaixo:

SOFTWARE EM PRODUÇÃO

POR ÁREA DE NEGÓCIO
PREVISÃO MENSAL (QUANTIDADE) DEMANDAS/UST

Alvará Eletrônico Selo Digital J 1 8

Boletim Web (Integrado ao SINIC e InfodipWeb) J 1 8

BPU - Base de Processos Unificada J 1 10

Certidão Negativa * FAC * J 1 12

Consulta Processual J 1 10

CpFindos - Controle de Processos Findos J 1 16

FUNDEJURR - Sistema de Recolhimento de Emolumentos J 2 20

Jurisprudência J 1 10

Malote Digital - Sistema para envio de correspondências oficiais J 5 40

Ouvidoria - Acompanhamento de manifestações da Ouvidoria A 1 35

Projudi -Processo Eletrônico do Judiciário do Roraima J 22 250

Pje - Processo Judicial Eletrônico J 5 40

SCBA - Sistema de Cadastro de Bens Apreendidos A 2 55

Scriba - Sistema de Gravação e Transcrição de Audiências A 7 186

SEI - Sistema Eletrônico de Informações e SIP - Sistema de Permissões A 7 155

SGA Livre - Sistema de Gerenciamento de Atendimento A 1 16
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SOFTWARE EM PRODUÇÃO

POR ÁREA DE NEGÓCIO
PREVISÃO MENSAL (QUANTIDADE) DEMANDAS/UST

Sicojurr - Sistema de Comunicação Interna

J

6 64

Siscom - Sistema de Acompanhamento de Processos Físicos J 10 128

Siscom Webapp - Consulta pública de processos Físicos J 3 40

SisRET - Sistema de Retenção de Encargos Trabalhistas A 1 36

Sites e Portais do TJRR A 5 106

Tamanduá - Sistema de transparência de licitações A 1 36

Média Mensal Prevista 85 1281

 

5.18. Demanda canceladas:

5.18.1 Caso uma determinada demanda seja cancelada durante sua execução, por iniciativa do TJRR, serão considerados para fins de faturamento todos artefatos
concluídos e aceitos, no encerramento da iteração.

5.18.2. Caso uma determinada demanda seja cancelada durante sua execução, por iniciativa da CONTRATADA, independente da justificativa e das sanções cabíveis,
serão considerados para fins de faturamento apenas os artefatos concluídos, aceitos e que entregaram um produto de software funcional.

5.19. Da formação da equipe:

5.19.1. As equipes que prestarão os serviços objeto desta contratação serão formadas por profissionais indicados pela CONTRATADA e aprovados pelo TJRR, de
acordo com as necessidades específicas de cada demanda.

5.19.2. Para formação das equipes que atuarão em cada projeto, seja de desenvolvimento ou de sustentação, a CONTRATADA deverá considerar o Instrumento de
Medição de Resultados - IMR acordado (subitem 10.5), os padrões e critérios necessários para atender às exigências contratuais e as metodologias ágeis que serão
adotadas no âmbito do contrato.

5.19.3. Em até 5 (cinco) dias úteis a contar do registro oficial da demanda, conforme descrito no subitem 5.10. deste instrumento, a CONTRATADA deverá
apresentar, no mínimo, dois candidatos para cada função que será ocupada.

5.19.3.1. Os candidatos indicados deverão atender ao perfil específico e participar de uma diligência prévia para comprovação da capacidade técnica (DPCT) para
garantir que possuem capacidade técnica e habilidade para o desempenho das atividades contratuais previstas.

5.19.3.2. A diligência poderá ocorrer por videoconferência e objetivamente, consistirá na análise de atendimento dos requisitos de formação, certificação e/ou
experiência, conforme descrito no subitem 5.21.5. deste instrumento.

5.19.3.3. Profissionais já aprovados em diligências anterios e que tenham atuado satisfatoriamente, terão suas indicações avaliadas sem necessidade de uma nova
DPCT.

5.19.4. O resultado da DPCT deverá apresentar subsídios suficientes para comprovar se as competências, conhecimentos e habilidades foram atendidas. Caso
afirmativo, os potenciais colaboradores serão considerados aptos a serem alocados ao contrato. Se algum profissional não comprovar a formação, certificação e/ou
experiência, ou seja, as competências, conhecimentos e habilidades exigidas, antes de ser admitido ou se, depois da admissão, demonstrar não cumprir os requisitos,
será formalmente recusado pelo TJRR.

5.19.5. O TJRR demandará até duas equipes de sustentação, sendo uma para a área de negócio judicial que sustentará os sistemas judiciais, e uma para a área de
negócio administrativo que sustentará os sistemas administrativos.

5.19.6. A critério do TJRR e dependendo da complexidade do software a ser sustentado ou da sua similaridade com outros softwares, um mesmo desenvolvedor
poderá sustentar mais de um software, ou poderá ser indicado um único desenvolvedor para sustentar um único software.

5.19.7. Dependendo da especificidade das demandas, conforme previsto na tabela do subitem 5.21.5. deste instrumento, que apresenta a relação de perfis dos
profissionais que poderão ser solicitados pelo TJRR durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá alocar outros profissionais em quantidade e com perfis
específicos para garantir a qualidade do serviço.

5.19.8. Formação da equipe inicial para Sustentação de Sistemas Administrativos:

5.19.9. A CONTRATADA deverá providenciar, logo após a assinatura do contrato, a formação da primeira equipe de sustentação, seguindo o cronograma detalhado
no subitem 5.8. deste instrumento, para sustentar os sistemas administrativos:

a. SEI - Sistema Eletrônico de Informações;

b. SIP - Sistema de Permissões;

c. Scriba - Sistema de Gravação e Transcrição de Audiências; e
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d. Sites e Portais do TJRR.

5.19.9.1. A equipe de sustentação dos sistemas administrativos contará com uma quantidade mínima de profissionais, com perfis específicos, para garantir a
adequada prestação dos serviços, e será ampliada sempre que novos softwares administrativos forem incluídos para sustentação, obedecendo os critérios definidos
no item  5.19.6., sendo que inicialmente ela será composta por:

PERFIL DOS
PROFISSIONAIS

QUANTIDADE
MÍNIMA ALOCAÇÃO

Desenvolvedores Sênior 3

1 profissional para os softwares (exclusivo) SEI - Sistema Eletrônico de Informações e SIP - Sistema de
Permissões;

1 profissional para o software (exclusivo) Scriba - Sistema de Gravação e Transcrição de Audiências; e

1 profissional para Sites e Portais do TJRR.

Líder de Equipe 1 1 profissional por área de negócio (exclusivo)

Analista de Infraestrutura
DevOps 1 1 profissional para todo o contrato (compartilhado)

Gerente de Projetos 1 1 profissional para todo o contrato (compartilhado)

5.20. Dos profissionais:

5.20.1. Os profissionais indicados deverão participar de uma diligência prévia para comprovação da capacidade técnica (DPCT) para garantir que possuem
capacidade técnica e habilidade para o desempenho das atividades contratuais previstas.

5.20.2. A diligência poderá ocorrer por videoconferência e objetivamente, consistirá na análise de atendimento dos requisitos de formação, certificação e/ou
experiência, conforme descrito no subitem 5.21.5. deste Termo de Referência.

5.20.3. Complementarmente será apresentada uma demanda de desenvolvimento de software, realizada por um Gestor do Negócio (demandante), com destaque para
os seguintes temas: a natureza do problema negocial envolvido; a arquitetura da solução; desafios negociais e/ou técnico; projeto e detalhes da implementação.

5.20.4. Em especial, para o perfil de Desenvolvedor Sênior e Desenvolvedor Pleno, a apresentação deverá entrar em detalhes da implementação do código-fonte.

5.20.5. O resultado da DPCT deverá apresentar subsídios suficientes para comprovar se as competências, conhecimentos e habilidades foram atendidas. Caso
afirmativo, os potenciais colaboradores serão considerados aptos a serem alocados ao contrato.

5.20.6. Se algum profissional não comprovar a formação, certificação e/ou experiência, ou seja, as competências, conhecimentos e habilidades exigidas, antes de ser
admitido ou se, depois da admissão, demonstrar não cumprir os requisitos, será formalmente recusado pelo TJRR.

5.21. Dos Perfis dos Profissionais:

5.21.1. Considerando a complexidade do ambiente computacional do TJRR e a criticidade das informações existentes, não é razoável permitir que o
desenvolvimento e a manutenção dos sistemas em operação sejam realizados por profissional sem o preparo técnico adequado. Com vistas a reduzir o risco de falhas
nos sistemas, o TJRR buscou identificar formas de assegurar qualidade técnica da equipe de profissionais da CONTRATADA que prestarão serviços ao TJRR. Essa
medida não elimina os riscos de a contratação quedar frustrada por falta de competências técnicas, mas os mitiga de forma considerável.

5.21.2. Os perfis dos profissionais que poderão ser solicitados durante a vigência do contrato, bem como a formação, a certificação e a experiência exigida, estão
descritos na tabela abaixo:

Perfil Formação Certificação Exigida Experiência Exigida

Preposto - Documento que comprove ser o representante legal da
CONTRATADA ou procurador hábil nos termos da Lei. -

Gerente de
Projetos

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação PMP “Project Management Professional” emitida pelo
PMI - Project Management Institute, e Certificação Agile
Practitioner emitida pelo PMI (PMI-ACP) ou Agile Project
Management (AgilePM) ou outra certificação similar em gestão de
projetos com uso de processo ágil de desenvolvimento, emitida
por entidade notadamente reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 8 (oito) anos de
experiência profissional na área de
Gerência de Projetos de
Desenvolvimento e/ou
Sustentação de Software.

(Certificações são obrigatórias).

Líder de
Equipe

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certified Professional Programmer e Certified Expert Web
Component Developer expedidas pela Oracle. E Certificação Lean
IT Leadership ou Scrum Master Certified  (SMC) ou Agile Master
Certified (SAMC) ou outra certificação similar em gestão de
processo ágil de desenvolvimento, emitida por entidade
reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 8 (oito) anos de
experiência profissional no
desenvolvimento de software, e
experiência comprovada de 2 (dois)
anos usando processo ágil de
desenvolvimento.

(Certificações são obrigatórias).
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Perfil Formação Certificação Exigida Experiência Exigida

Arquiteto de
Software

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação Oracle Certified Master Enterprise Architect ou
Certified Architecture Specialist expedida pela Oracle e
Certificação Scrum Master Certified (SMC) ou Agile Master
Certified (SAMC) ou outra certificação similar em gestão de
processo ágil de desenvolvimento, emitida por entidade
notadamente reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 8 (oito) anos de
experiência profissional na área de
projeto e construção de arquiteturas
multicamadas orientadas a serviços
e microsserviços em tecnologia
Java.

(Certificações são obrigatórias).

Desenvolvedor
sênior

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação Oracle Java SE Programmer expedida pela Oracle e
Certificação Scrum Developer Certified (SDC) ou Professional
Scrum Developer (PSD) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Caso não possua a comprovação exigida para todos os anos de
experiência).

Mínimo de 8 (oito) anos de
experiência profissional na área de
desenvolvimento de software e
experiência comprovada de 2 (dois)
anos usando processo ágil de
desenvolvimento.

(caso não possua todas as
certificações exigidas).

Desenvolvedor
pleno

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação Oracle Java SE Programmer expedida pela Oracle e
Certificação Professional Scrum Master (PSM) ou Professional
Scrum Developer (PSD) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Caso não possua a comprovação exigida para todos os anos de
experiência).

Mínimo de 5 (cinco) anos de
experiência profissional na área de
desenvolvimento de software e
experiência comprovada de 1 (um)
ano usando processo ágil de
desenvolvimento.

(caso não possua todas as
certificações exigidas).

Desenvolvedor
Mobile

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação em framework React Native, Ionic ou similar e
Certificação Professional Scrum Master (PSM) ou Professional
Scrum Developer (PSD) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Caso não possua a comprovação exigida para todos os anos de
experiência).

Mínimo de 5 (cinco) anos de
experiência profissional na área de
desenvolvimento de software para
dispositivos móveis e experiência
comprovada de 1 (um) ano usando
processo ágil de desenvolvimento
para mobile.

(caso não possua todas as
certificações exigidas).

Analista de
Infraestrutura
DevOps

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação Cloud Platform and Infrastructure (MCSE) ou AWS
Certified Solutions Architect Associate ou AWS Certified Cloud
Practitioner ou LPIC-OT DevOps Tool Engineer em conjunto com
Certificação LPIC - Linux Professional Institute Certified Levels 1
e 2. Certificação Scrum Fundamentals Certified (SFC) ou outra
certificação similar em desenvolvimento ágil, emitida por entidade
notadamente reconhecida.

(Caso não possua a comprovação exigida para todos os anos de
experiência).

Mínimo de 5 (cinco) anos de
experiência profissional na área de
DevOps, no diagnóstico de
incidentes  e na disponibilização e
entrega de novas versões de
software.

(caso não possua todas as
certificações exigidas).

Analista de
Banco de
Dados

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Certificação Oracle Database Administration Certified Professional
expedida pela Oracle e Certificação Scrum Fundamentals Certified
(SFC) ou outra certificação similar em desenvolvimento ágil,
emitida por entidade notadamente reconhecida.

(Caso não possua a comprovação exigida para todos os anos de
experiência).

Mínimo de 3 (três) anos de
experiência profissional na área de
análise ou administração de banco
de dados.

(caso não possua todas as
certificações exigidas).

Designer de
interação

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Professional Scrum Master (PSM) ou Professional Scrum
Developer (PSD) ou outra certificação similar em desenvolvimento
ágil, emitida por entidade notadamente reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 3 (três) anos de
experiência profissional na área de
projetos de interface de sistemas,
com experiência em wireframing e
prototipação, usabilidade,
acessibilidade, arquitetura de
informação e desenho gráfico para
web.

(A Certificação é obrigatória).
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Perfil Formação Certificação Exigida Experiência Exigida

Especialista
em Segurança
de TI

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Scrum Fundamentals Certified (SFC) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 3 (três) anos de
experiência profissional atuando na
área de segurança de sistemas de
informação.

(A Certificação é obrigatória).

Analista de
Requisitos

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Scrum Fundamentals Certified (SFC) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 3 (três) anos de
experiência profissional no
levantamento de requisitos
funcionais e não funcionais.

(A certificação é obrigatória).

Analista de
Teste

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Scrum Fundamentals Certified (SFC) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Anos de experiência são obrigatórios).

Mínimo de 2 (dois) ano de
experiência profissional em testes
de software.

(A certificação é obrigatória).

Desenvolvedor
Júnior

Formação superior completa na área de
Tecnologia da Informação (tecnólogo,
bacharel ou licenciado) ou qualquer curso
superior com pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de TI, com no mínimo 360hs e
que seja reconhecido pelo MEC.

Scrum Fundamentals Certified (SFC) ou outra certificação similar
em desenvolvimento ágil, emitida por entidade notadamente
reconhecida.

(Ano de experiência é obrigatório).

Mínimo de 1 (um) ano de
experiência profissional em
desenvolvimento de software.

(A certificação é obrigatória).

5.21.3. A capacitação desses profissionais deve ter base em programas de formação, em diligência de capacidade técnica e em certificações oficiais ou em entidade
certificadoras notadamente reconhecida, ou seja, com ampla aceitação no mercado profissional e com no mínimo dez anos de atuação, de modo que os atestados
apresentados ofereçam indícios de capacidade técnica mínima para atender às complexidades especificadas nos serviços objeto deste Termo de Referência.

5.21.3.1 Não há restrição quanto ao quantitativo de profissionais para um único perfil bem como não há restrição quanto a um único profissional ser enquadrado em
mais de um perfil. Porém, em caso de um único profissional ser indicado em mais de um perfil, será exigida a formação, experiência, capacitação ou certificação
cumulativa para todos os perfis aos quais o profissional for enquadrado, bem como, deverá ser respeitado, quando houver, critérios de exclusividade de atuação em
determinada ação, projeto, equipe (sustentação ou desenvolvimento) ou ainda por área de negócio (judicial ou administrativa).

5.21.4. A  CONTRATADA deverá, em até 5 (cinco) dias úteis antes do início da execução de cada demanda (subitem 5.19.3), apresentar profissionais de seu quadro
permanente de funcionários, às suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, em quantidade suficiente, capacitados e com experiência comprovada para
composição das equipes que irão assumir a execução dos serviços, conforme forem sendo demandados pelo TJRR.

5.21.5. Competências, conhecimentos e habilidades exigidos por perfil profissional:

a. Preposto: Profissional com perfil administrativo que representará a CONTRATADA e tratará de todos os assuntos previstos no instrumento contratual. Este
profissional não gerará custos ao TJRR.

b. Gerente de Projetos (Scrum Project Manager): Profissional experiente na gestão de equipes em projetos de desenvolvimento e sustentação de software
utilizando métodos ágeis e boas práticas, como CMMi, MPS.BR e o guia PMBOOK (PMI). O Gerente de Projetos atua junto ao Arquiteto de Software,
Analista de Infraestrutura DevOps, Analista de Banco de Dados e com o Especialista em Segurança da Informação, quando for o caso, para a correta definição
das fases do projeto, cronograma e papéis. Também, atribui tarefas, acompanha e documenta o andamento, administra e integra as pessoas, monitora possíveis
riscos e intervêm quando é necessário mudar de estratégia rapidamente. Pode auxiliar o Preposto Contratual na gestão dos aspectos administrativos do
contrato, pois preferivelmente atuará in loco, nas dependências do TJRR, em contato direto com o Fiscal Técnico do Contrato.

c. Líderes de equipe (Scrum Master): Devem ter perfil de liderança e sólidos conhecimentos em desenvolvimento de sistemas utilizando metodologias ágeis,
bem como, conhecimento das principais plataformas, frameworks e demais tecnologias utilizadas no TJRR (subitem 5.10.24). Cada líder de equipe atuará
preferencialmente em no máximo 02 (dois) projetos simultâneos de desenvolvimento ou de sustentação, gerindo as equipes em contato direto com os
respectivos Gestores Técnicos e de Negócio definidos pelo TJRR.

d. Arquiteto de Software: Deve possuir sólidos conhecimentos em arquiteturas de sistemas. Quando demandado, deve atuar em conjunto com o Gerente de
Projetos na definição da arquitetura que será adotada no desenvolvimento de novas aplicações, em conformidade com os requisitos de cada demanda e
seguindo as recomendações do TJRR. O Arquiteto de Software deve conhecer a estrutura, os sistemas e as tecnologias utilizadas no TJRR, além de dominar as
metodologias ágeis adotadas para o desenvolvimento e sustentação dos software, para atuar com segurança na construção de arquiteturas de sistemas
multicamadas orientadas a serviços e microserviços, proporcionando plena integração, acoplamento, interoperabilidade, padronização de codificação e
uniformização de design.

e. Desenvolvedores Sênior: Devem possuir as competência necessárias para executar atividades complexas de desenvolvimento de software utilizando
metodologias ágeis, em diversas linguagens e configurações de dependências de infraestrutura. Espera-se desse profissional atuação proativa e organizada e
uma visão ampla de todas as fases de desenvolvimento, da concepção, desenvolvimento, implementação, testes e operação, até a sustentação do software.

f. Desenvolvedores Pleno: Devem possuir as competência necessárias para executar diversas atividades de desenvolvimento de software utilizando metodologias
ágeis, por exemplo, especificação de requisitos, modelagem de dados, prototipação, codificação de camada de apresentação (front-end) ou servidora (back-
end), entre outros. Espera-se desse profissional atuação proativa e organizada, voltada para a adoção dos padrões de qualidade exigidos neste estudo.

g. Desenvolvedores Mobile: Devem possuir os conhecimentos necessários para atuar nos projetos de desenvolvimento ou de sustentação de aplicativos para
dispositivos móveis, utilizando metodologias ágeis.
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h. Analista de Infraestrutura DevOps: O profissional deve possuir sólidos conhecimentos em Devops Continuous Delivery e Continuous Deploy, e domínio de
ferramentas de automação, orquestração de devops, gerenciamento de configuração e deploy de aplicações (Docker, Kubernetes, Chef, Ansible, Puppet,
TerraForm, Rancher, Cattle, etc.), de controle de versão (Redmine, Gitlab, etc.), de integração contínua (Jenkins, Go, etc.), de depuração (Fabric, Capistrano,
MCollective, etc.), de gestão de ambientes virtualizados de alta disponibilidade, em nuvem pública e privada (Nutanix Acropolis, AWS com OpsWorks,
Beanstalk, CloudFormation, AWS System Manager, Lambda, etc), de banco de dados (PostgreSQL e outros), de monitoramento de servidores, aplicações,
serviços e Microsserviços (Dynatrace, AppDynamics, Zabbix, Splunk, Nagios, Loggly, etc.), de controle de logs (Flume, ELK, Fluentd, etc.). Desejável que
possua ainda, conhecimentos em Linux Shell Script e distribuições (RedHat, CentOS, Ubuntu, etc.), e desenvolvimento  (Java, Ruby, Python, etc.), em
metodologias ágeis (Scrum, Kanban, etc.) e em boas práticas do mercado (ITIL, PMI, COBIT, etc.).

i. Analista de Banco de Dados: atuar na análise, projeto, programação, integração, administração e criação de estruturas de dados para receber novos sistemas,
bem como, identificar e solucionar problemas, implementar melhorias, fazer a manutenção das estruturas existentes, prezando pela segurança dos dados
armazenados nos bancos de dados suportados.

j. Designer de Interação: Deve ter conhecimento das plataformas mais usadas no desenvolvimento da camada de apresentação. Deve ter habilidade para projetar,
prototipar e desenvolver interfaces que gerem boa experiência do usuário no uso de sistemas, seguindo os padrões adotados e recomendados pelo TJRR.

k. Especialista em Segurança da Informação: atuará junto às equipes de desenvolvimento e sustentação de software, com o objetivo de garantir a disponibilidade
dos softwares com segurança, identificando vulnerabilidades, analisando os códigos produzidos e apresentando recomendações para tornar as aplicações mais
seguras e íntegras.

l. Analista de Requisitos: Deve ter conhecimento das principais plataformas e frameworks utilizados no TJRR e das plataformas mais usadas no mercado. Deve
ter habilidade para levantar e mensurar todas as informações necessárias para alcançar a boa experiência do usuário no uso de sistemas.

m. Analista de Testes: Profissionais específicos para automatizar processos de testes, bem como, realizar testes de manuais, de instalação, configuração,
manutenção, integridade, interoperabilidade, segurança, performance, estress, usabilidade, entre outros.

n. Desenvolvedor Júnior: Profissionais com conhecimentos básicos em desenvolvimento de software utilizando metodologias ágeis, com capacidade de
desenvolver atividades de várias fases do processo de desenvolvimento, consideradas de baixa complexidade.

5.22. De capacitação:

5.22.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os meios necessários para instruir os usuários e administradores para utilização adequada dos softwares.

5.22.2. Toda entrega de produtos de software desenvolvidos no âmbito do contrato que será firmado, devem ocorrer acompanhadas de manuais, apostilas, aulas em
EAD, videoaulas, tutoriais, ou outros artefatos necessários e suficientes para prover a adequada utilização por parte dos usuários e administradores dos produtos de
software.

5.22.3. Quando demandado pelo TJRR, a CONTRATADA deverá disponibilizar manuais, videoaulas e/ou tutoriais para os softwares atualmente em produção
(legados), ou se for o caso, melhorar os meios existentes de orientação ao usuário. Independente do tipo da demanda - desenvolvimento ou sustentação - os artefatos
exigíveis para cada Plano de Atividades estarão descritos no escopo da demanda como entregáveis essenciais para capacitação dos usuários.

5.23. De garantia e manutenção:

5.23.1. Durante o período de garantia correrá exclusivamente às custas da CONTRATADA as manutenções corretivas de código-fonte, interface, integração,
interoperabilidade, acoplagem, dependências e de correção de bugs, ou de desempenho insatisfatório dos produtos por ela implementados e/ou mantidos.

5.23.2. No caso do tratamento de incidentes contemplados pela garantia, a atividade de investigação, de diagnóstico e de solução de incidentes de sistemas em
manutenção não gerará custos ao TJRR, e será realizada de maneira imediata, de forma que a solução dos problemas seja célere o suficiente e que os serviços de TI
se mantenham disponíveis e funcionando corretamente, observando o Instrumento de Medição de Resultado - IMR, conforme subitem 10.5. deste TR.

5.23.3. O direito a garantia cessará caso o software ou artefato seja alterado por técnicos do TJRR ou por terceiros indicados pelo TJRR, incluindo outros
fornecedores a serviço do TJRR, sem prévia comunicação e devida anuência da CONTRATADA.

5.23.4. Os serviços contratados devem ainda ser aderentes, no que couber, aos seguintes dispositivos legais:

a. Lei n.° 8.666, de 21 de julho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

b. Resolução CNJ n.° 182, de 17 de outubro de 2013 – Contratações de TI;

c. Resolução CNJ n.° 211, de 15 de dezembro de 2015 – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);

d. Resolução Conjunta n.º 3, de 16 de abril de 2013, que institui Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público e dá outras
providências;

e. Portaria SLTI n.° 46, de 28 de setembro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos para o desenvolvimento, a disponibilização e o uso do Software Público
Brasileiro;

f. Resolução TJRR n.° 03 de 04 de março de 2015 – Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJRR, para o sexênio 2015-2020;

g. Resolução TJRR n.° 06 de 02 de março de 2016 – Política de Segurança da Informação do TJRR;

h. Orientação Normativa - SG n.° 001, de 18 de outubro de 2016, que dispõe sobre o procedimento de pesquisa de preços para contratações de bens e serviços no
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima.

i. Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

j. Resolução n.º 17 de 1º de Julho de 2020, que institui a Política de Desenvolvimento e Sustentação de Software do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

5.24. De segurança sob o ponto de vista técnico:

5.24.1. Todas as informações obtidas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços, deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer
reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo zelar por seus representantes, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto de dados,
informações, documentos e especificações técnicas, que tenham conhecimento em razão dos serviços executados, conforme previsto no Decreto no 4.553, de 27 de
dezembro de 2002.

5.24.2. Para a devida comprovação da confidencialidade e sigilo no trato com os dados e informações do TJRR, a CONTRATADA deverá comprovar por meio de
documentação própria que garante a integridade dos dados e informações manipuladas e que terceiros não acessam o conteúdo dos produtos de software
desenvolvidos e mantidos no âmbito do contrato que será firmado, bem como, firmar Termo de Compromisso, Confidencialidade, Manutenção de Sigilo e
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Cumprimento das Normas de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos moldes do modelo contido no Anexo VI - Termo de
Compromisso, Confidencialidade e Sigilo.

5.24.3. Os profissionais da CONTRATADA que atuarão nos serviços previstos receberão acesso privativo e individualizado para as tarefas que lhe forem confiadas,
não podendo repassá-los a terceiros, sob pena de responder criminalmente pelos atos e pelos fatos decorrentes deste ilícito, conforme inciso I, do § 1º, do art. 325 do
Código Penal, que determina que é ilícita a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de senhas, informações, bem como de documentos, imagens e gravações
utilizados durante a prestação dos serviços.

5.24.4. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência imediata, por escrito ao TJRR, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços.

5.24.5. Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura computacional do TJRR não poderá ser utilizada para fins particulares,
inclusive de que todas as ações realizadas e que os dados que tramitem em sua rede são passíveis de auditoria.

5.25. Direitos de propriedade intelectual e autorais da Solução de TIC:

5.25.1. Todos os produtos de software e seus componentes desenvolvidos no âmbito do futuro contrato, assim como os dados, informações, documentações e demais
artefatos utilizados e desenvolvidos durante a prestação dos serviços, serão de propriedade exclusiva e irrestrita do TJRR, em conformidade com o artigo 111 da Lei
8.666/93, bem como, da Lei 9.609/98, que dispõe sobre a propriedade intelectual de programas de computador, da Lei 9.610/98, que dispõe sobre direito autoral, e
ainda, em aderência à Resolução CNJ n.° 182, que dispõe sobre a contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, sendo vedado qualquer uso, comercialização ou divulgação por parte da CONTRATADA, que
deverá firmar Termo de Compromisso, Confidencialidade, Manutenção de Sigilo e Cumprimento das Políticas de Segurança da Informação, nos moldes do modelo
contido no Anexo VI - Termo de Compromisso, Confidencialidade e Sigilo.

5.25.2. A CONTRATADA deverá entregar ao TJRR, ao final de cada projeto, todos os artefatos produzidos decorrente da prestação de serviços do contrato que será
firmado, seja código-fonte, programas compilados, estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos,
diagramas, páginas web e documentações.

5.25.3. A CONTRATADA cederá ao TJRR, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a
vigência do contrato e eventuais aditivos. Entende-se por resultados produzidos, além do código-fonte e do produto de software resultante de sua execução,
quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas web, arquivos de mídia e
documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.

5.25.4. Todos os novos softwares demandados pelo TJRR à CONTRATADA, bem como as implementações de novos módulos e melhorias nos módulos existentes
desenvolvidos anteriormente exclusivamente pelo TJRR, serão licenciados como Software Público. Os demais softwares e seus módulos, que encontram-se
implantados e em produção no TJRR e que possuem licenciamento específico, seguirão o processo de licenciamento original, e as melhorias neles desenvolvidas
deverão seguir sua política de publicação.

5.25.5. Referente às soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros utilizados na e para a prestação do serviço de desenvolvimento e
sustentação de softwares, bem como quaisquer melhorias tecnológicas destas ferramentas, desde que não firam o direito de propriedade do TJRR, serão de
propriedade de seus respectivos detentores da posse legal, não cabendo ao TJRR qualquer coparticipação ou direito de propriedade.

5.26. Da franquia mínima para sustentação e quantidade de USTs faturada no mês:

5.26.1. Nos meses em que o total de UST referente ao serviços de sustentação realizados no período, for inferior a 500 (quinhentas) UST, a contratada poderá emitir
fatura para pagamento de Franquia Mínima de 500 (quinhentas) UST mensais, referente ao adiantamento de serviços contínuos que o TJRR contratará nos meses
subsequentes, que corresponde ao quantitativo de profissionais previstos para a sustentação, conforme está definido na tabela do subitem 5.19.9.3. Este adiantamento
visa minimizar os riscos de indisponibilidade dos softwares na fase inicial do contrato (período de adaptação), além de permitir que a CONTRATADA realize as
adequações necessárias para atendimento pleno do CONTRATADO.

5.26.2. Não serão aplicadas franquias individualizadas por solução, mas tão somente para o somatório total da fatura mensal, sendo que para o pagamento da
franquia mínima, será apurado o total de UST referente ao serviços de sustentação executadas no mês. Caso o total apurado seja inferior a 500 (quinhentas) UST,
será pago o valor da franquia mínima equivalente a 500 (quinhentas) UST.

5.26.3. A franquia mínima poderá ser utilizada para quaisquer atividades de sustentação, consideradas necessárias para garantir a disponibilidade e o bom
funcionamento de soluções de software em produção. O estabelecimento da franquia se refere ao valor mínimo a ser utilizado mensalmente, não impedindo a
utilização mensal de quantidade superior a franquia mínima, desde que observado o limite anual de UST contratado.

5.26.4. Havendo no período, apuração de quantidade de UST maior do que a franquia mínima, a CONTRATADA será remunerada pela quantidade de UST
efetivamente medida, descontando os adiantamentos realizados nos meses anteriores por meio do pagamento de franquia mínima.

5.26.5. No mês em que a CONTRATADA sofrer glosas ou multas relacionadas aos serviços de sustentação, e a quantidade apurada for inferior 500 (quinhentas)
UST, as deduções serão realizadas na franquia mínima. Nesse caso, a CONTRATADA fará jus apenas ao valor da franquia mínima subtraindo-se os descontos das
sanções mencionadas, sem prejuízo de outros descontos previstos.

5.26.6. O início do pagamento da franquia mínima ocorrerá após 30 (trinta) dias a contar do início da sustentação, bem como da efetiva alocação da equipe mínima,
conforme cronograma detalhado no subitem 5.8. Esse período é considerado de adaptação. Em eventuais prorrogações do contrato, não haverá o interstício de dias
para o início de pagamento da franquia mínima.

5.26.7. Os pagamentos mensais das franquias mínimas serão registrados como crédito para abatimento nas faturas dos meses subsequentes, devendo ser efetivamente
consumidos até o final do contrato. Deste modo, o pagamento da franquia mínima será suspenso quando o saldo remanescente for superior a capacidade mínima de
execução até o fim da vigência contratual, nesta hipótese a CONTRATADA será remunerada somente por UST efetivamente executada descontado o saldo
remanescente.

5.26.8. A critério do TJRR poderá haver redução da franquia mínima, caso a equipe mínima definida na tabela do subitem 5.19.9.3 seja reduzida. Neste caso, para
cada membro reduzido da equipe mínima gerará uma redução de 100 (cem) UST na franquia mínima mensal.

5.27. Da visita prévia:

5.27.1. É facultado às licitantes a realização de visita prévia às dependências do TJRR, com o objetivo de conhecer as instalações e proceder com levantamentos
específicos e dirimir eventuais dúvidas sobre o Termo de Referência e seus anexos, a fim de proporcionar o conhecimento necessário para elaboração das propostas
técnica e comercial mais aderentes e compatíveis com os requisitos exigidos.

5.27.2. As licitantes interessadas em realizar a visita prévia deverão proceder com o agendamento formal, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data
marcada para a sessão pública do certame licitatório, junto a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - STI/TJRR pelo
telefone (95) 3198-2825 ou ainda pelo e-mail sti@tjrr.jus.br.

5.27.3. A visita será confirmada por e-mail, informando a data, o horário e quem as conduzirá. O Local da visita será o edifício sede do TJRR na Av. Capitão Ene
Garcez, n.° 1696, bairro São Francisco, CEP: 69.305-135, Boa Vista, Roraima. A critério da licitante a visita prévia poderá ocorrer por videoconferência, entretanto,

mailto:sti@tjrr.jus.br
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nesta modalidade a licitante não poderá analisar presencialmente os espaços e infraestrutura organizacional, assumindo o risco por eventuais lacunas no
levantamento realizado.

5.27.4. Durante a visita as licitantes poderão apresentar no máximo dois representantes, sendo que todos os custos da vistoria serão de responsabilidade exclusiva da
licitante. Os participantes deverão assinar, juntamente com o servidor do TJRR designado para conduzir a vista, um Termo de Vistoria. O modelo para comprovação
de que a visita prévia foi realizada encontra-se no Anexo II - Modelo do Termo de Vistoria.

5.27.5. As licitantes se obrigam a não divulgar, publicar ou fazer uso das informações recebidas durante a visita prévia. A simples participação na visita caracteriza o
compromisso irretratável de guarda do sigilo dos dados colhidos.

5.27.6. A vistoria é facultativa, no entanto a sua não realização ou a participação por videoconferência, não pode ser utilizada para se eximir de quaisquer obrigações
ou justificar a proposta subestimada. A licitante também não poderá arguir desconhecimento dos processos, dos procedimentos, dos ambientes e das ferramentas
utilizadas pelo TJRR para se opor à manutenção dos termos e das condições de sua proposta. O modelo para comprovação de que a visita prévia não foi realizada
encontra-se no Anexo III - Modelo de declaração de dispensa de Vistoria.

6. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1. O prazo de vigência da da Ata será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.

6.2. O instrumento contratual será assinado no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.

6.3. Em até 3 (três) dias úteis após a assinatura do contrato será realizada reunião inicial presencial ou por videoconferência para alinhamento das expectativas
contratuais, esclarecimento das questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato, sendo que os tópicos que ficarem decididos entre as partes
serão formalizados em ata, com assinatura dos participantes. Para o adequado planejamento deverá ser apresentado durante a reunião inicial, no mínimo:

a. o preposto designado pela CONTRATADA;

b. o gerente de projetos designado pela CONTRATADA;

c. o fiscal técnico e os coordenadores técnicos designados pelo TJRR;

d. as ferramentas de controle de solicitações de serviços sugeridas pela CONTRATADA e pelo TJRR, se for o caso;

e. a proposta da CONTRATADA com o modelo de comunicação entre as partes;

f. apresentação pela CONTRATADA de Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS), com o detalhamento de, no mínimo, como se dará a execução de
seus processos de desenvolvimento de software com as metodologias ágeis que serão adotadas no âmbito do contrato aderentes às especificações contidas no
Termo de Referência;

g. apresentação pela CONTRATADA de Metodologia de Sustentação de Software (MSS) com, no mínimo, os fluxos de atendimento das demandas de
manutenção aderentes às especificações contidas no Termo de Referência;

h. apresentação pelo TJRR da lista dos sistemas que serão sustentados com a expectativa das datas em que devem ser absorvidos pela CONTRATADA; e

i. apresentação pelo TJRR da relação nominal de até 10 (dez) servidores que terão login e senha com perfis de acessos na ferramenta de controle de solicitações
de serviços, para abrir e gerenciar as demandas. Os usuários e perfis poderão ser ajustados a qualquer tempo, durante o período de vigência do contrato, sem
ônus para o TJRR.

6.4. O início oficial da prestação dos serviços se dará em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da reunião inicial. Este prazo poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, desde que motivado por pendências não sanadas na reunião inicial.

6.5. Em até 5 (cinco) dias úteis a contar do início oficial da prestação dos serviços, será realiza a reunião para aprovação das metodologias de trabalho e da primeira
equipe de sustentação. 

6.6. Em até 5 (cinco) dias úteis a contar do início oficial da prestação dos serviços, e sempre que uma nova equipe de prestação de serviço for apresentada, a
CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo dois profissionais para cada função que será ocupada.

6.7. A garantia sobre os serviços executados vigerá por 12 (doze) meses, independente da vigência contratual, a contar da data do aceite definitivo e homologação do
produto de software entregue, sejam eles provenientes de demandas de desenvolvimento ou de sustentação. Nos casos de não correção ou reincidência de defeitos
dentro do período de garantia, serão aplicadas as penalidades cabíveis, mesmo quando o prazo de garantia de um determinado produto de software exceder a
vigência do contrato.

6.8. Considerando se tratar de prestação de serviço continuado, o prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável até o limite estipulado no
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

6.8.1. A estipulação de prazo de vigência contratual superior a 12 (doze) meses levou em consideração a complexidade do objeto, bem como a demonstração técnica
de benefícios à Administração, conforme consta no documento Estratégia da Contratação, atendendo, assim, aos permissivos legais.

7. ORÇAMENTO ESTIMADO

7.1. Com base na cotação de preços constante no Procedimento Administrativo Virtual SEI n.º 0000656-02.2020.8.23.8000, estima-se que o valor global da
contratação em tela será de R$ 14.441.400,00 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) .

 

Item Descrição Und.
Quant. Estimado
para 36 (trinta e
seis meses)

Valor
Médio
Unitário
(R$)

Valor 
médio
Mensal
(R$)

Valor Total Estimado
para 36 (trinta e seis
meses) (R$)

01
Prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de
software, baseado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, sob
demanda, dimensionados em UST.

Ust 90.000 160,46 401.150,00 14.441.400,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 36 (TRINTA E SEIS MESES) (R$)  14.441.400,00



10/08/2021 SEI/TJRR - 1034866 - Edital de Licitação

sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1135017&infra_sistema=10… 35/76

7.2. Esta contração é baseada em resultados, no modelo fábrica de software, em que as solicitações são previamente orçadas e autorizadas, e executadas dentro de
rígidos padrões de qualidade definidos no subitem 10.5 - Instrumento de Medição de Resultados e critérios de da severidade subitem 5.10.29.18. O serviço será
prestado sob demanda, e a mera disponibilidade de uma equipe de profissionais não gerará direito a remuneração para a CONTRATADA.

7.2.1. O orçamento acima, em decorrência de sua natureza estimativa, servirá tão somente de referencial para as licitantes formularem suas propostas e posterior
análise da proposta mais vantajosa para o CONTRATANTE.

7.3. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objeto,
mesmo quando não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

7.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro
meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

7.5. Critério de julgamento das propostas:

7.5.1. As licitantes estarão obrigadas a comprovar, sob pena de desclassificação, a exequibilidade de suas propostas quando o valor apresentado for inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do preço estimado constante do Edital, ou seja, valores menores que R$ 10.831.050,00 (dez milhões, oitocentos e trinta e um mil
cinquenta reais).  Neste caso, a comprovação poderá ser por meio de planilha própria de composição de custos e receitas, contratos, notas fiscais ou declarações dos
tomadores dos serviços que comprovem a execução com custos igual ou inferior a proposta ofertada nesta licitação.

8. REQUISITOS TÉCNICOS DO LICITANTE

8.1. Para fins de habilitação, a(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar:

8.1.1. Atestado(s) de Capacidade técnica emitido(s) em seu nome, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a completa identificação da
empresa ou órgão emissor, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para expedi-los, que em conjunto, comprove(m)
que a licitante prestou satisfatoriamente, serviços de igual natureza, com montante total dos serviços contratados de, no mínimo, 45.000 (quarenta e cinco mil)
UST’s (Unidades de Serviço Técnico) ou, no mínimo, 10.000 (dez mil) pontos de função, evidenciando no corpo dos atestados que a empresa licitante prestou
serviços de desenvolvimento (construção) e/ou sustentação (manutenção) de sistemas de informação (softwares), dos quais, deverão compor as seguintes linguagens
de programação:

a. JAVA e JavaScript;

b. React ou React Native; e

c. Angular JS ou Flutter.

8.1.1.1. Serão aceitos a somatória de diversos atestados para comprovar a execução do montante total de UST e/ou Ponto de Função solicitado, desde que
evidenciado em cada um dos atestados que a licitante prestou serviços de desenvolvimento (construção) e/ou sustentação (manutenção) de sistemas de informação
(softwares), contendo explicitamente que os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) acordados foram devidamente respeitados durante toda a vigência do contrato que
deve ser de no mínimo 12 (doze) meses em cada um dos atestados apresentados, exceto em contratos que determinem prazos interiores a 12 (doze) meses.

8.1.1.1.1. Para fins de somatório, será considerado a proporção de 4 UST para cada ponto de função.

8.1.2. Declaração, com a completa identificação da empresa licitante, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para
expedi-los, de que disponibilizará para a execução dos serviços, sempre que demandado, profissionais que atendam aos perfis exigidos neste estudo, detentores de
sólidos conhecimentos em Gerência de Projetos e em Análise, Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas utilizando Metodologias Ágeis.

8.1.3. Declaração, com a completa identificação da empresa licitante, impresso sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinado por quem tenha competência para
expedi-los, de que a empresa possui experiência comprovada de no mínimo 3 (três) anos:

a. na administração de banco de dados PostgresSQL na versão 9.6 ou superior, ou em banco dados Oracle, versão 10g em diante;

b. na prestação de serviços de sustentação (manutenção) e desenvolvimento de sistemas em JavaScript ou Ruby on Rails, utilizando o framework React, Angular
ou Flutter;

c. na prestação de serviços de sustentação e desenvolvimento de sistemas para smartphones utilizando o framework React Native ou Ionic;

d. na orquestração de distribuição de software, com capacidade de processamento de builds, utilizando plataformas como Jenkins ou similar;

e. na utilização de infraestrutura como código (IAC) para criação de ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de softwares sustentados e
desenvolvidos, utilizando ferramentas como Terraform, Ansible, Pupet, ou similar;

f. no desenvolvimento de aplicações para utilização de APIs em nuvem, como: Amazon Transcribe, Deep Vision face recognition, Google Cloud Speech
Recognition, Speech-to-Text e Maps Platform, ou similar, com a publicação do Software Mobile na conta do contratante, na Apple Store (IOS) e na Google
Play Store (Android);

g. no desenvolvimento de extensões para os navegadores como Google Chrome e Mozilla Firefox, com a publicação na Chrome Web Store e na Mozilla Add-ons
for Firefox;

h. na utilização de ferramentas em nuvem da Amazon, tais como: EC2, S3, Code Commit, Code build, IDS, ECS, ECR, VPC, Cloudfront, CDN, SNS,
CloudWatch, , Elastic Cache, Route 53, ou em ferramentas equivalentes na plataforma Google Cloud;

i. na prestação de serviços de manutenção em softwares hospedados em nuvens privadas, ou de terceiros, utilizando máquinas virtuais em containers Docker, em
plataforma Nutanix Acropolis ou Vmware ESXi;

j. na prestação de serviços de design gráfico e de usabilidade (UX), utilizando ferramentas de criação de protótipos navegáveis como Axure XP, Adobe XD,
Sketch ou Balsamiq;

k. no gerenciamento de projetos de Desenvolvimento e Sustentação de Software utilizando ferramentas como: CMMi com o nível 3 ou superior, MPS.BR de
nível C ou superior e o guia PMBOOK (PMI), ou equivalente; e

l. no desenvolvimento e sustentação de sistema utilizando metodologias como: eXtreme Programming, Craftsmanship, Lean Software e/ou Scrum,
fundamentadas em práticas e princípios ágeis que estabelecem um conjunto de elementos (atividades, papéis, artefatos, dentre outros) a serem utilizados
durante a prestação dos serviços ao TJRR. 

9. OBRIGAÇÕES

9.1. Durante a vigência do Contrato a CONTRATADA deverá:
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a. responder, em relação aos seus representantes, empregados, funcionários, prepostos e demais indicados, por todas as despesas decorrentes da execução do
serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pela legislação, acrescidas as de caráter previdenciário;

b. respeitar as políticas, normas e procedimentos do TJRR, inclusive aquelas de acesso às dependências, seja presencial ou remotamente;

c. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do TJRR, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo TJRR;

d. manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;

e. fiscalizar regularmente os seus representantes, empregados, funcionários, prepostos e demais indicados, designados para a prestação do serviço para verificar
as condições em que o serviço está sendo prestado, inclusive quanto ao sigilo dos dados e informações do TJRR que porventura os mesmos possam ter acesso;

f. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus representantes, empregados, funcionários, prepostos e demais indicados, inclusive
no que se refere ao vazamento de dados e informações sigilosas de sistemas, bancos de dados, processos virtuais e físicos, judiciais ou administrativos do
TJRR;

g. participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas
contratuais com equipe do TJRR, que fará a convocação dos representantes da empresa e fornecerá previamente a pauta da reunião;

h. formalizar a indicação de Preposto da empresa e substituto eventual para a coordenação dos serviços e gestão administrativa do contrato;

i. formalizar a indicação de Gerente de Projetos e substituto eventual para a gestão dos projetos objeto da contratação;

j. cuidar para que o Preposto e o Gerente de Projetos mantenham permanente contato com o Fiscal Técnico do Contrato, adotando as providências requeridas à
execução dos serviços pelos profissionais; e comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados;

k. providenciar a imediata substituição de qualquer profissional que não atenda às necessidades inerentes à execução dos serviços contratados;

l. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus profissionais;

m. desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos do contrato dentro dos níveis de serviços e qualidade estabelecidos;

n. sustentar, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, durante o período de garantia, no todo ou em parte, serviços efetuados em que
se verificarem erros, falhas, vícios, defeitos, incorreções, imperfeições e bugs;

o. elaborar e apresentar, mensalmente, relatório gerencial dos serviços executados, contendo detalhamento dos níveis de serviços executados versus acordados e
demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução dos serviços;

p. guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o TJRR;

q. ceder ao TJRR, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos softwares e artefatos produzidos;

r. obedecer rigorosamente às políticas, normas e procedimentos de segurança do TJRR;

s. alocar, imediatamente, profissional treinado e qualificado para substituir profissional ausente, quando for o caso;

t. quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço e qualidade estabelecidos deverão ser
imediatamente comunicados ao Fiscal Técnico do Contrato;

u. responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

v. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
TJRR, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o TJRR;

w. manter no mínimo o Gerente de Projetos e os Líderes de Equipe indicados, no local de execução dos serviços cedido pelo TJRR, durante horário comercial,
durante toda a vigência do Contrato;

x. atender às solicitações do TJRR quanto a substituição de profissionais, no prazo fixado pelo Fiscal Técnico do Contrato, quando constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Edital e seus anexos;

y. para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse da administração, pelo
próprio TJRR;

z. os profissionais indicados pela CONTRATADA, além de portar identificação, deverão observar no que couber a Resolução n.º 25 de 19 de setembro de 2018,
que institui o Código de Ética e de Conduta dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR, devendo ser substituído imediatamente
aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação formal do TJRR;

aa. o TJRR poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as
atividades que lhes foram confiadas, devendo os indicados em substituição possuírem as qualificações exigidas para o perfil de prestação dos serviços,

ab. o profissional recusado pelo TJRR deve ser substituído pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da solicitação formal. Caso
a substituição seja de profissional que estava desempenhando atividades presencialmente, conforme exigência deste instrumento, durante o prazo de
substituição a CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional de forma remota para atendimento das demandas.

ac. respeitar rigorosamente as especificações contidas no item 4 - Especificações do Objeto, quando do fornecimento do item;

ad. manter as condições de habilitação exigidas na contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção
dessas condições;

ae. cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento; e 

af. responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo fornecimento dos bens.

9.2. São expressamente vedadas a CONTRATADA:

a. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;

https://www.google.com/url?q=https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/25%2520-%25203.pdf&sa=D&ust=1604588073651000&usg=AOvVaw0CPP4DdKTbbGob6IdaujIe
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b. a subcontratação; e

c. nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, é vedada a
contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoas jurídicas que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupados de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de servidores ocupantes de caros de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica
da área encarregada da licitação.

9.3. Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE deverá proceder conforme os casos abaixo:

a. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

b. pagar as faturas dos serviços, de acordo com as condições de pagamentos constantes no Edital e seus anexos, inclusive daqueles comprovadamente executados
nos Planos de Atividades cancelados por iniciativa do TJRR.

c. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas/modificações verificadas/efetuadas no seu processo de desenvolvimento;

d. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos bens. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades
da CONTRATADA em relação ao acordado;

e. rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega do material que estiver em desacordo com a especificações apresentadas no item 4 -
Especificações do Objeto. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da
CONTRATADA;

f. estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços decorrentes do Edital e seus anexos, definindo as prioridades de desenvolvimento, implantação e
manutenção dos softwares, bem como os prazos e etapas para o cumprimento das obrigações;

g. permitir o acesso do pessoal técnico às instalações do Tribunal, desde que devidamente identificado, e dos equipamentos da CONTRATADA, necessários à
execução dos serviços, respeitadas as disposições legais regulamentares;

h. promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, nos termos do processo de fiscalização de contratos adotado pelo TJRR;

i. notificar a CONTRATADA, por escrito e admitindo-se a utilização de correio eletrônico, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para sua correção;

j. exigir o imediato afastamento de qualquer representante, empregado, funcionário ou preposto da CONTRATADA, vinculado aos serviços contratados, que
embarace a fiscalização, ou ainda, que tenha conduta inconveniente ou incompatível com o desempenho das funções que lhe sejam atribuídas; e

k. cumprir o cronograma de aceite e homologação dos produtos de software.

9.4. Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA:

9.4.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias úteis, solicitação de credenciamento de usuário externo,
no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído pela Resolução TJRR nº 029/2016 e regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016.

9.4.1.1. A solicitação de credenciamento deverá ser realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br.

9.4.1.2. A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá ocasionar na aplicação das Sanções Administrativas previstos no Edital.

9.4.1.3. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

9.4.2. O endereço de e-mail do representante legal da CONTRATADA para fins de recebimento de notificação e demais comunicações inerentes à execução do
objeto deverá ser informado na proposta, devendo ser o mesmo a ser cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, como previsto no subitem 9.4.1.3.

9.4.3. Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, qualquer comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações, entre outros, será realizada
prioritariamente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a CONTRATADA disporá do prazo de até 10 (dez) dias corridos para leitura e assinatura
da notificação, a partir da liberação do link de assinatura eletrônica.

9.4.4. Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á devidamente notificada, iniciando, assim, eventuais prazos dos atos
subsequentes, como, por exemplo, no caso de intimações para apresentar defesa prévia.

9.4.5. A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Assim, os processos administrativos que
tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a utilização do meio físico papel.

9.4.6. A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, para
representá-la administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como número telefônico para contato e endereço de e-mail.

9.5. Regras regais para execução contratual:

9.5.1. O TJRR será responsável pela gestão do contrato, pelo ateste dos Planos de Atividades com a contagem de UST e cumprimento dos níveis de qualidade
exigidos frente aos serviços entregues. A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços, gestão dos recursos técnicos, e outros necessários à execução
das tarefas.

9.5.2. A prestação dos serviços será feita por meio da execução das tarefas segundo os processos, padrões e procedimentos do TJRR.

9.5.3. A CONTRATADA deverá alocar os recursos técnicos com qualificação técnica compatível com a necessidade e qualidade dos serviços, de acordo com os
perfis profissionais deste estudo técnico.

9.5.4. Será permitido o acesso remoto a recursos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos mediante assinatura do Termo de Compromisso, Confidencialidade,
Manutenção de Sigilo e Cumprimento das Políticas de Segurança da Informação do Tribunal De Justiça do Estado De Roraima (Anexo VI).

9.5.5. Serão consideradas como Plano de Atividades as solicitações de serviços agrupadas em iterações, devidamente registradas em ferramenta de controle de
demanda do TJRR ou fornecida pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 5.10 deste instrumento.

9.5.6. A frequência de aferição e de avaliação da qualidade dos serviços será por cada iteração finalizada, seja de desenvolvimento ou de sustentação.

9.5.7. Para o cálculo do faturamento, a CONTRATADA deverá elaborar mensalmente relatório contendo informações a respeito das iterações finalizadas, contendo:
Quantidade de UST finalizadas e todos os fatos e indicadores coletados para subsidiar a aplicação de glosas e multas, de acordo com o subitem 10.5. deste TR. Este
relatório será objeto de fiscalização e acompanhamento pelo TJRR, que poderá questionar e contraditar os dados apresentados.
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10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante.

10.2. O Fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao
Gestor para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

10.3. A CONTRATADA apresentará faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento dos serviços prestados no período faturado.

10.4. Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá atender às solicitações do TJRR, respeitando as condições e o Instrumento de Medição de Resultado
(IMR) dos indicadores estabelecidos.

10.5. Quando a qualidade dos serviços prestados, não respeitarem os Critérios de Avaliação do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), serão aplicadas
deduções nas faturas mensais, conforme percentual de desconto definidos na tabela abaixo:

Item Critério de Avaliação Redutor (%
de desconto)

1 Manter quantitativo de profissionais insuficientes para execução dos serviços contratados dentro do prazo acordado. 5,0% por
ocorrência.

2 Suspender ou interromper os serviços sem a devida anuência do TJRR. Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 5,0% por
ocorrência.

3 Manter funcionário que não atenda ao perfil profissional exigido, ou que se conduza de modo inconveniente durante a execução dos serviços
contratados. O afastamento deve ocorrer em até 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação formal encaminhada pelo TJRR.

0,5% por dia,
após o prazo.

4 Deixar de substituir profissional afastado, por qualquer motivo, exceto se houver diminuição nas demandas passadas à contratada que justifique
uma equipe menor para prestação de serviços. A substituição deve ser feita em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data do afastamento.

0,5% por dia,
após o prazo.

5 Preposto contratual deixar de comparecer às reuniões administrativas agendadas pelo TJRR, ou deixar de se manifestar no âmbito do processo
quando formalmente convocado.

3,0% por
ocorrência.

6 Gerente de Projetos ou lider de equipe deixar de comparecer às reuniões de planejamento, ajuste, demonstração das iterações (sprint) e de
entregas.

2,0% por
ocorrência.

7 Não realizar publicações (commits) no ambiente do TJRR (gitlab), na periodicidade estabelecida no Plano de Atividades. 0,5% por
ocorrência.

8 Entregar produtos com inconformidades ou pendências não acordadas, ou fora dos padrões mínimos de qualidade exigidos, conforme
“ANEXO IV - Modelo de Avaliação de Qualidade”.

2,0% por
ocorrência.

9 Não apresentar os artefatos (entregáveis) solicitados pelo TJRR ou apresentá-los fora dos padrões mínimos de qualidade exigidos. 1,0% por
ocorrência.

10 Deixar de atualizar quadro de progresso (kanban, burn down chart ou similar) para cada Plano de Atividade de médio e longo prazo. 0,5% por
ocorrência.

11 Deixar de incluir detalhamento completo das ações realizadas para a adequada solução das demandas. 0,5% por
ocorrência.

12 Deixar de comunicar ao TJRR inconsistências identificadas ou adequações que devem ser realizadas no código-fonte do software. 0,5% por
ocorrência.

10.5.1. A tabela abaixo apresenta os critérios específicos do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) que serão considerados no processo de desenvolvimento
ágil e sustentação de softwares, quando os demais critérios não forem aplicáveis:

Item Descrição/Critério Indicador Níveis de
Serviço Valor Atingido Pontuação Aplicada

1 Rotatividade média de profissionais
(turnover da célula scrum)

Quantidade de afastamentos durante a execução
da iteração (sprint)

<=
1 0%

a cada iteração
(sprint)

sobre o valor do sprint definido
no Plano de Atividades

>=
2 5%
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Item Descrição/Critério Indicador Níveis de
Serviço Valor Atingido Pontuação Aplicada

2

Iterações (sprint backlog) recusadas:
não atendidas, não

apresentadas ou não construídas

Quantidade de iterações (sprint) recusadas

<=
1 0%

a cada iteração
(sprint)

sobre o valor do sprint definido
no Plano de Atividades

>=
2 2%

3 Qualidade do Software definida na
etapa de Avaliação da Entrega

Quantidade de defeitos a cada 100 UST entregue
(do ponto de vista do demandante)

<=
2 0%

a cada iteração
(sprint)

sobre o valor do sprint definido
no Plano de Atividades

3
a
6

1%

>=
7

0,2% por

defeito

4 Qualidade dos Artefatos definida na
etapa de Avaliação da Entrega

Quantidade de erros nos artefatos a cada 100
UST entregues

<=
2 0%

a cada iteração
(sprint)

sobre o valor do sprint definido
no Plano de Atividades

3
a
6

1%

>=
7

0,2% por

erro

5 Qualidade do código- fonte analisado
conforme item 1.4.6.

Nota obtida - Índice: 
1. sustentabilidade; 
2. confiabilidade; e 
3. segurança

=
A 0%

a cada amostra
avaliada

sobre o valor total do Plano de
Atividades

<>
A 5%

6 Tempestividade para apresentação do
Plano de Atividades

Número máximo de dias para entrega do Plano
de Atividades

(a partir da reunião

de Planejamento)

<=
2 0%

a cada Plano de
Atividades

sobre o valor total do Plano de
Atividades

>=
3

 0,5% por
dia de atraso

7 Tempestividade para finalização da
iteração (sprint)

Número máximo de dias para conclusão da
iteração (sprint)

0 0%

a cada iteração
(sprint)

sobre o valor do sprint definido
no Plano de Atividades>=

1
2% por dia
de atraso

10.5.2. Da avaliação da qualidade do código-fonte:

10.5.2.1. A qualquer momento, ou sempre que os fiscais do contrato entenderem necessário, o TJRR poderá realizar avaliações amostrais dos códigos-fonte
desenvolvidos ou reparados pela contratada, verificando as funcionalidades, a qualidade do código e a estabilidade do produto de software entregue.

10.5.2.2. Para realização das avaliações amostrais o TJRR, por meio de seus desenvolvedores, fará revisões analíticas no código-fonte (code review) e utilizará a
ferramenta SonarQube (https://www.sonarqube.org/), em sua versão 8.1 ou superior, para verificar a aderência do código analisado às boas práticas de
desenvolvimento, considerando no mínimo as seguintes métricas:

Métrica Analisada Unidade Valor Obtido

Complexidade das classes (Complexity/class) Média <= 12

Complexidade dos arquivos (Complexity/file) Média <= 12

https://www.google.com/url?q=https://www.sonarqube.org/&sa=D&ust=1604588073301000&usg=AOvVaw0DCIoywHCuKwDXUf2kkXcm
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Métrica Analisada Unidade Valor Obtido

Complexidade dos métodos (Complexity/method) Média <= 3

Percentual de códigos duplicados (Duplicated lines) % <= 3%

Percentual de esforço para corrigir o código (Technical Debt Ratio) % <= 3%

Quantidade de erros com alta probabilidade de impactar o comportamento do software (Blocker Issues) Quantidade = 0

Quantidade de erros com probabilidade de impactar o comportamento do software ou falha de segurança (Critical Issues) Quantidade = 0

Índice de Sustentabilidade (Maintainability Rating) Nota A

Índice de Confiabilidade (Reliability Rating) Nota A

Índice de Segurança (Security Rating) Nota A

Percentual de unidades testadas com sucesso (Unit Test Success) % >= 90%

Percentual de cobertura dos testes realizados (Unit Tests Coverage) considerando uma complexidade ciclomática alta % >= 75%

10.5.2.3. Caso alguma das métricas seja alterada ou removida em versão futura do SonarQube que venha a ser adotada pelo TJRR e não seja substituída por
indicador equivalente nesta mesma ferramenta, ela deixará de ser considerada para fins de aferição da qualidade do código no âmbito desta contratação.

10.5.2.4. Quando o código-fonte avaliado for proveniente de uma manutenção ou melhoria de software já existente, a contratada deverá garantir que as métricas
extraídas do SonarQube se mantenham iguais ou melhores em relação à medição anterior ou a medição realizada no código original, ou seja, a intervenção da
contratada não pode depreciar a qualidade original do software.

10.5.2.5. Sempre que as métricas extraídas do SonarQube forem inferiores ao desejável, ou a critério dos fiscais do contrato, será realizada revisões de código-fonte
(code review). Poderão ser analisados apenas “pedaços de software”, para validar no mínimo a:

a. documentação da API Rest (Formato SWAGGER ou similar);

b. tradução dos conceitos de negócio para o código;

c. separação das camadas;

d. lógica de negócio separada de código de infraestrutura;

e. integração adequada com os serviços corporativos.

10.50.2.6. Além do conjunto dos principais aspectos a serem verificados nas revisões de código elencados anteriormente, poderão ser verificados outros aspectos
relativos às boas práticas de codificação, a exemplo das práticas conhecidas como “Clean Code”.

10.50.2.7. Caso não seja possível atingir alguma das métricas especificadas ou alguma inconformidade for identificada na revisão do código, a contratada poderá
submeter justificativa aos fiscais do contrato. Se a justificativa não for aceita, o não atendimento das métricas resultará em rejeição parcial ou total do(s) Plano(s) de
Atividade(s) oriundo(s) do software avaliado. Ato contínuo, será aberta nova demanda para adequação do código, sem ônus para o TJRR.

10.50.2.8. Quando o não atendimento das métricas ocorrer nos índices de sustentabilidade, confiabilidade ou segurança, haverá ainda a aplicação de redutores no
faturamento mensal, conforme subitem 10.6. deste TR.

10.6. Da aplicação de redutores no faturamento mensal:

10.6.1. Quando os prazos para solução das demandas definidos na tabela do subitem 5.10.29.18.1. deste instrumento não forem respeitados, ou quando os critérios
gerais e/ou específicos de Instrumento de Medição de Resultados - IMR (tabelas dos subitens 10.5 e 10.5.1) não forem observados pela CONTRATADA, os fiscais
do contrato encaminharão a fatura mensal para pagamento aplicando os redutores (percentual de desconto) devidamente aferidos.

10.6.2. Para a adequada aferição, a contratada deverá disponibilizar, juntamente com a fatura mensal, as seguintes informações:

a. tabela consolidada das medições dos indicadores definidos em contrato;

b. eventuais justificativas, com base em evidências documentais, para os casos de desempenho inferior ao padrão esperado; e, principalmente,

c. as ações de melhoria propostas para evitar reincidências.

10.6.3. Os redutores de pagamento decorrentes da aplicação de IMR poderão ser revistos pelos fiscais do contrato mediante análise das justificativas apresentadas
pela contratada.

10.6.4. Os redutores de pagamento decorrentes da aplicação de IMR não devem exceder 20% (vinte por cento) da fatura devida naquele mês. Caso a apuração resulte
num redutor maior que esse limite num determinado mês, será considerada inexecução parcial, ficando a contratada sujeita às penalidades administrativas
estabelecidas.

10.6.5. A aplicação dos ajustes decorrentes dos IMR não isenta a contratada de eventuais penalidades, caso a situação assim requeira.
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10.6.6. Excepcionalmente, caso algum dos indicadores de IMR se mostre inviável na prática, poderá haver revisões pontuais pactuadas entre as partes, desde que não
alterem as bases de valores e a exequibilidade do contrato.

10.6.7. De forma a permitir ajustes específicos e a estabilização do processo, serão feitas as seguintes concessões nas primeiras iterações (sprint) de cada equipe
(célula scrum):

a. na primeira iteração não haverá redutor nos pagamentos da contratada;

b. na segunda e terceira iteração, os redutores que eventualmente sejam aplicáveis serão decrescidos em 50% (cinquenta por cento) nos valores apurados

10.7. Do faturamento dos serviços prestados:

10.7.1. O encaminhamento para faturamento dos serviços prestados durante o período de referência (mês), só ocorrerá após o recebimento em definitivo de todos os
Planos de Atividades pelo Fiscal Técnico do Contrato, o que pode ocorrer antes ou após a aprovação, conforme detalhado no subitem 5.10 deste instrumento, e após
a aprovação por seus respectivos demandantes, que pode ser o Gestor do Negócio ou, na ausência deste, o Coordenador Técnico.

10.7.2. Especificamente quanto o faturamento da franquia mínima, a contratada deverá observar o disposto no subitem 5.26.

10.7.3. Mensalmente o Preposto designado pela contratada encaminhará ao Fiscal do Contrato, no mínimo, a seguinte documentação:

a. Relatório Mensal de Atividades que contém a lista de serviços prestados e concluídos (iterações concluídas) e quantitativo de UST por iteração.

b. Relatório de Nível de Serviço e de Qualidade que deverá conter a medição de todos os Indicadores relativos a sanções, multas e glosas para o período.

10.7.4. Mensalmente, o Fiscal técnico do Contrato validará o Relatório Mensal de Atividades e o Relatório de Nível de Serviço e de Qualidade, em conjunto com os
demandantes (Gestor do Negócio e/ou Coordenador Técnico) responsáveis pela aprovação de cada Plano de Atividades submetido.

10.7.5. O faturamento dos serviços prestados, corresponderá ao conjunto de iterações concluídas e aceitas mensalmente, mediante apresentação da prévia da fatura,
já descontadas as glosas, multas e sanções, aplicadas em função do não atendimento aos requisitos de qualidade ou o nível mínimo de serviço exigido para a
execução dos serviços.

10.7.6. A contratada deverá encaminhar para faturamento somente as iterações efetivamente concluídas e aceitas pelo TJRR, acompanhada de memória de cálculo
com o quantitativo de UST das iterações concluídas e aceitas e os respectivos descontos das glosas/multas, para fim de arquivo histórico de desempenho.

10.7.7. O Fiscal Técnico do Contrato juntamente com os Gestores Técnicos e do Negócio (demandantes) deverão avaliar as informações da prévia da fatura. Caso a
prévia da fatura esteja em conformidade com os serviços prestados no mês de referência, o Fiscal irá autorizar a emissão da Nota Fiscal/Fatura, do contrário, caberá
ao Fiscal devolvê-la à contratada para o devido ajuste.

10.7.8. A contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura após a autorização do Fiscal, com a descrição sucinta dos serviços prestados, vinculando a ela a
referência da Nota de Empenho que deu suporte às despesas.

10.7.9. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada será atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato e encaminhada para a área administrativa efetuar o pagamento,
acompanhada do Relatório Mensal do Serviço, que contém a lista de iterações concluídas e quantitativo de UST por iteração. O relatório mensal do serviço, além da
assinatura do Preposto, deverá ser aprovado e assinado pelo Fiscal Técnico do Contrato e pelos Gestores Técnicos e/ou do Negócio demandantes dos respectivos
serviços. Os demais documentos de regularidade fiscal deverão ser anexados ao processo.

10.7.10. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente
até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento se iniciará após a regularização da situação ou a reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para o TJRR.

10.8. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do relatório de execução dos serviços prestados, a FISCALIZAÇÃO deverá disponibilizar à
CONTRATADA o IMR, para conhecimento das anotações registradas, de acordo com faixa de Fator de ajuste de nível de serviço.

10.9. O serviço será considerado com qualidade quando não forem registradas ocorrências relacionadas à execução dos serviços ou quando o total corrigido estiver
dentro do limite de tolerância, conforme IMR.

10.10. A CONTRATADA disporá do prazo de 03(três) dias úteis, contados do recebimento do IMR do mês de referência, para apresentar a sua anuência. Caso
discorde, poderá apresentar contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas justificativas para cada ocorrência registrada.

10.11. A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de cinco dias para apresentar manifestação devidamente justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas,
ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua competência.

10.12. Nesse caso, os percentuais apontados pela fiscalização poderão sofrer revisão e ajustes, devidamente comunicados à contratada no prazo de 05 (cinco) dias.

10.13. Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização, os percentuais serão mantidos.

10.14. Transcorrido o prazo para manifestação da CONTRATADA sem que esta tenha apresentado contestação, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências
registradas.

10.15. No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da CONTRATADA, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais, no prazo máximo
de um dia útil.

10.16. Caso a CONTRATADA apresente contestação ao valor informado, a FISCALIZAÇÃO terá o prazo de cinco dias para apresentar manifestação devidamente
justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua competência.

10.17. Encerrada a etapa do item 10.16., a FISCALIZAÇÃO encaminhará comunicação formal à CONTRATADA acatando ou não as justificativas apresentadas e
autorizando a emissão e apresentação das respectivas Notas Fiscais, que deverão ser emitidas no prazo máximo de um dia útil.

10.18. As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.

10.19. Depois de comprovada a adequação da fatura aos serviços prestados, será efetuado o recebimento definitivo dos serviços, através de termo próprio, o qual
será emitido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório.

11. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA

11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d"
do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
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11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

11.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal deverá proceder à revogação da ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

11.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

3. não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; ou

5. o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições da habilitação.

11.4.1 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do item anterior, será formalizado por decisão devidamente fundamentada,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata,
devidamente comprovados e justificados:

1. por razão de interesse público; ou

2. a pedido do fornecedor.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A definição de qual licitante será o vencedor se dará pelo critério do menor preço.

12.2. A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.

 

ANEXO I - CATÁLOGO DE SERVIÇOS

1. Este Catálogo de Serviços é composto por um Glossário, para facilitar sua compreensão, um Repertório de Atividades, agrupadas por macro-atividades de
desenvolvimento e sustentação de sistemas, que foram previamente identificadas pela Equipe de Planejamento da Contratação, com base nos dados constantes nos
sistemas de gestão de atendimentos do TJRR e experiências de outras instituições públicas, e uma Repertório de Artefatos relacionados a execução das atividades
previstas nestes catálogo, que podem ser requeridos com antecedência ou durante a execução das atividades.

2. As atividades estão agrupadas em iterações (correspondentes ao conceito de sprint da metodologia ágil Scrum) e traduzidas em um repertório de atividades
necessárias para execução das demandas de desenvolvimento e sustentação de software. Esse repertório de atividades, com a respectiva contagem de UST, deve ser
aprovado pelo Gestor do Negócio e/ou Coordenador Técnico antes do início dos serviços.

3. O TJRR será responsável pela gestão do contrato, pelo ateste dos Planos de Atividades com a contagem de UST e pela validação dos níveis de qualidade exigidos
frente aos serviços entregues. A CONTRATADA é responsável pela gestão dos recursos necessários e pela execução das tarefas com o nível de qualidade exigido.

4. O plano de atividade previamente aprovado, poderá ser revisto ao longo da sua execução, mediante nova aprovação do Gestor do Negócio e/ou Coordenador
Técnico.

5. Cada item mensurável será remunerado apenas na sua construção e não na sua reutilização.

6. Caso seja necessário apenas reutilizar soluções já implementadas pela CONTRATADA, não haverá remuneração.

7. Atividades de alteração, listadas no Catálogo, só serão utilizadas no plano de atividades para itens mensuráveis que já foram aceitos em iterações anteriores.

8. Quando o artefato for resultado de uma atividade de natureza exploratória e houver a previsão de outra atividade correspondente para refinamentos sucessivos, a
atividade de criação já contemplará no mínimo três refinamentos sucessivos, o que se considera suficiente para entregar o produto pronto. Caso necessário, os
demais refinamentos serão remunerados nas respectivas atividades de alteração.

9. Não serão remunerados alterações e refinamentos decorrentes de correções de erros, defeitos ou ineficiência da CONTRATADA.

10. Para os artefatos de documentação não serão remuneradas melhorias textuais, como a inclusão ou alteração de conteúdos, inclusão ou alteração referências,
correções ortográficas, formatação e outras mudanças que não alterem o objetivo inicial que motivou a criação do artefato.

11. A implementação de requisitos não funcionais será remunerada exclusivamente de acordo com as atividades descritas neste Catálogo.

12. Sempre que houver alterações neste catálogo, para inclusão de novas atividades ou ajustes nas atividades existentes, a CONTRATADA deverá ser notificada
previamente, sendo que as alterações só serão aplicáveis em Planos de Atividades futuros.

A- GLOSSÁRIO DE TERMOS DO REPERTÓRIO DE ATIVIDADES

 

Código de Consulta de Dados: Consiste na elaboração de consulta de dados a partir da combinação de uma ou mais fontes de dados de sistemas.
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Código Fonte: Artefato composto de uma coleção de arquivos contendo as instruções, declarações e/ou configurações necessárias à geração e instalação do sistema.

Código Fonte da Transação: Artefato composto de uma coleção de arquivos contendo as instruções, declarações e/ou configurações necessárias à transação do
sistema.

Código Fonte dos Cálculos: Artefato composto de arquivos contendo instruções para execução de cálculos em relatórios gerenciais.

Código fonte do teste de integração: Artefato composto de uma coleção de arquivos contendo as instruções, declarações e/ou configurações necessárias ao teste de
integração do sistema.

Código fonte do Teste de Sistema: Artefato composto de uma coleção de arquivos contendo as instruções, declarações e/ou configurações necessárias ao teste
automatizado do sistema.

Código fonte do teste unitário: Artefato composto de uma coleção de arquivos contendo as instruções, declarações e/ou configurações necessárias ao teste unitário
do sistema.

Componente de interação: Elemento que compõe uma tela ou interface e provê funcionalidade de interação entre usuário e sistema.

Conjunto de Wireframes: São protótipos utilizados em design de interface para sugerir a estrutura de um sítio web e relacionamentos entre suas páginas.

Diagrama de Classes: Diagramas que descrevem a estrutura de um sistema, modelando suas classes, atributos, operações e relações entre objetos.

Diagrama de Componente: Diagramas que mostram a estrutura do sistema, que descreve os componentes do software, suas interfaces e suas dependências.

Diagrama de Entidade de Negócio: Modelo de entidade e relacionamento composto de entidades do domínio de negócio e seus relacionamentos.

Diagrama de Estados: Diagrama que representa o estado ou situação em que um objeto pode se encontrar no decorrer da execução de processos de um sistema.

Diagrama de Sequência: Diagrama que representa o comportamento de um cenário de caso de uso e exibe os objetos e as mensagens passadas entre esses objetos
no caso de uso. Este diagrama é construído a partir do Diagrama de Casos de Usos. Primeiro, define-se qual o papel do sistema (Use Cases), depois, é definido como
o software realizará seu papel (Sequência de operações).

Diagrama de UC (Casos de Uso): Diagrama que representa a interação entre ator e as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário.

Diagrama do Processo de Negócio: Diagrama que contém a representação de tarefas, papeis e/ou artefatos de um processo de negócio.

Diagrama do Relatório: Corresponde à diagramação de uma ou mais telas de um relatório gerencial composto de campos oriundos de uma ou mais fontes de dados.

Dicionário de Dados: Conjunto de informações que descrevem a estrutura de um modelo dados e o relacionamento entre seus elementos. Nele, devem constar:
definição de entidades e atributos; e tipos de dados, tamanho e obrigatoriedade dos atributos.

Documentação de Atendimento: Artefato que descreve informações sobre o sistema e procedimentos para o suporte de primeiro nível aos usuários finais do
sistema.

Documentação de Produção: Artefato que descreve orientações para implantação do sistema no ambiente de produção.

Documentação de Usuário: Artefato que descreve as orientações de utilização do sistema para os usuários finais.

Documento de Apoio para Tarefa do Processo de Negócio: Documento que descreve procedimentos de execução de tarefas do Processo de Negócio. Os tipos de
documentos de apoio para tarefa são: orientações para elaboração de artefato, modelo de artefato, orientações para uso de ferramentas e descrição de boas práticas de
processos.

Documento de Arquitetura de Software: Artefato composto por questões relacionadas à solução técnica do sistema. Fornece uma visão geral de arquitetura
abrangente do sistema de software.

Documento de Regras de Negócio: Artefato composto de uma lista de regras que regulam o funcionamento das áreas de negócio e que serão automatizadas pelo
sistema.

Elemento Gráfico: É uma imagem, gráfico ou qualquer outro elemento visual que compõe um Leiaute Visual.

Especificação da Funcionalidade: Artefato que descreve o comportamento de uma funcionalidade do sistema.

Especificação de Origem de Dados: Documento composto de descrição de regras de formatação de dados, dimensões, métricas e data profiling de dados.

Especificação de Requisitos Não Funcionais: Artefato que relaciona características e restrições técnicas que não estão ligadas diretamente a funcionalidades do
sistema, mas que podem influenciar no desenvolvimento e principalmente na sua operação do sistema.

Folha de Estilo: Especificação de apresentação visual e também auditiva de documentos escritos em HTML, XHTML.

Glossário: Artefato que lista os termos de negócio que auxiliam na compreensão dos requisitos do sistema.

História de Usuário: É uma especificação de uma ou mais sentenças na linguagem de negócio ou cotidiana do usuário final ou usuário do sistema que captura o que
um usuário faz ou necessita fazer como parte de sua função de trabalho.

Interface Gráfica: É um tipo de interface que permite a interação com dispositivos digitais por meio de elementos gráficos como ícones e outros indicadores
visuais, em contraste a interface de linha de comando.

Interface do Relatório: Constitui na diagramação de interface do relatório gerencial a partir de um conjunto de dados definido.

Job de ETL: Programas de ETL (Extração, Transformação e Carga) de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim o
carregamento dos dados geralmente para um Data Mart e/ou Data Warehouse. Leiaute Visual Artefato que permite ao demandante antever as telas do sistema
através de um protótipo em alta fidelidade, porém sem necessariamente prover qualquer comportamento de interação/navegação.

Lista de Funcionalidades: Artefato composto de lista de funcionalidades do sistema.

Matriz de Controle de Acesso: Artefato que lista as vinculações dos atores com as funcionalidades do sistema.

Modelo de Dados: Artefato que consiste em um modelo utilizado para representar as entidades de dados e seus relacionamentos. É elaborado pelo Desenvolvedor e
validado pela área de Apoio (Administração de Dados).

É
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Modelo de Dados Multidimensional: É uma técnica de modelagem conceitual de negócios, que facilita a investigação, o resumo e a organização de dados para a
análise de negócios. Formado por relações entre dimensões e fatos.

Página: É um artefato construído com HTML/CSS/JavaScript que tenha importante participação de código server-side, fornecendo dados para manipulação de
client-side.

Páginas de sumário: Conjunto de páginas de sumário de documentação geral e de requisitos do sistema.

Plano da Iteração: Conjunto de atividades necessárias para atender as demandas de uma iteração de desenvolvimento ou manutenção.

Plano de Testes: Artefato que descreve o planejamento dos testes para o sistema, considerando o planejamento da versão, requisitos funcionais e requisitos não
funcionais.

Registro de IC: É o cadastro de um ativo de TIC (software, hardware ou documentação), que possui características próprias e pode se relacionar com outros itens de
configuração e serviços de TIC.

Relato da solução do Incidente: Descrição dos resultados obtidos do tratamento do incidente de sistema.

Relato de decisões da reunião: Artefato que registra formalmente decisões e pendências resultantes de reuniões.

Relatório de Análise dos Modelos de Dados: Documento que exibe as regras de migração de cada estrutura de dados (entidade e atributo).

Relatório de Migração de Dados: Relatório contendo, em linhas gerais, informações sobre a execução da migração de cada estrutura de dados. Deve conter, no
mínimo, totais correspondentes entre origem e destino, e detalhes sobre ajuste de dados acaso identificados.

Relatório de Resultados de Testes Manuais: Artefato que apresenta o resultado da execução dos testes manuais.

Relatório do estudo técnico: Documento que descreve resultados parciais ou totais de pesquisas, experimentos e estudos técnicos de assuntos relacionados à
iteração.

Relatórios, Gráficos e Painéis: Conjunto de relatórios customizados de ferramentas de Data Mart ou Data Warehouse.

Script de Banco de Dados: Script de comandos SQL de DDL, DML, DCL para Banco de Dados, Views e demais fontes de dados. Inclui scripts para migração ou
carga de dados.

Site do Processo de Negócio: Conjunto de páginas web que representam e documentam um processo de negócio.

Tela (Interface Gráfica): Transação Operação lógica realizada pelo sistema e percebida pelo usuário como uma funcionalidade indivisível.

Versão de Sistema: Artefato composto de pacote de instalação de um sistema para que se possa realizar sua homologação ou utilização.

Visão Geral do Sistema: Artefato que contém uma descrição de alto nível do sistema, incluindo o contexto de negócio e as principais expectativas do Gestor de
Negócio.

 

B - REPERTÓRIO DE ATIVIDADES:

1. Atividades Gerais:

Código Produto
entregue

Descrição da
atividade UST's Unidade Observação

AG.1
Relato de
decisões da
reunião

Reuniões entre o
TJRR e a
CONTRATADA

1
Ata de
reunião
entregue

É de responsabilidade da CONTRATADA elaborar Ata de Reunião, com detalhes suficientes para sua
identificação e classificação, contendo ainda, o relato das decisões. A ata será registrada na ferramenta
de tramitação de Processos Administrativos do TJRR, o SEI - Sistema Eletrônico de Informações

a ata será submetido para aprovação de algum representante do TJRR (Grupos de Trabalho, Gestor do
Negócio, Coordenador Técnico, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Central de Atendimento ou
qualquer Servidor ou Magistrado do TJRR), que esteja a frente da iteração. 

As reuniões deverão ser convocadas pelo Coordenador Técnico ou outro servidor do TJRR envolvido no
desenvolvimento ou sustentação do software com pauta previamente estabelicida e com limite de até 1
hora por reunião. A definição dos perfis necessários para participarem da reunião é decisão do
Coordenador Técnico ou de outro representante do TJRR autorizado a convocar a reunião. No caso da
reunião ser considerada improdutiva por culpa exclusiva da CONTRATADA, a aprovação para a reunião
será desconsiderada para remuneração e o fato deve ser descrito em ata.

A remuneração será de 1 UST independete da quantidade de participantes da contrata designado para a
reunião, e independe do tempo de participação de cada integrante.

Reuniões convocadas pela CONTRATADA para tirar dúvidas, levantar requisitos, estudos de
sustentação, esclarecer funcionamentos, integrações, dependencias ou outros serviços previamente
faturados, não serão remunerados como atividade reunião (AG.1);

Reuniões internas da equipe da CONTRATADA não serão remuneradas como atividade reunião
(AG.1);

Exemplos não exaustivos de tarefas que poderão ser executadas utilizando a atividade reunião
(AG.1), desde que não sejam remunerados por outro item do catálogo: planejamento das iterações,
apresentação do andamento das atividades da iteração, modelagem de negócio, validações em
geral (Modelagem de Negócio, Modelo de dados, Requisitos, protótipos, plano de testes, etc),
levantamentos adicionais de requisitos funcionais e não funcionais (Inclusive BI ou DW),
homologação de software, transferência de conhecimento, etc.
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Código Produto
entregue

Descrição da
atividade UST's Unidade Observação

AG.2
Plano de
Atividades
da Iteração

Planejamento da
Iteração 1 Documento

A elaboração do Plano de Atividades será remunerado em 1 UST por documento aprovado pelo Comitê
Gestor da Área de Negócio, Coordenador Técnico ou Gestor do Negocio (depende da complexidade do
projeto) que esteja a frente da iteração de desenvolvimento ou sustentação de software.

AG.3
Relatório de
atendimento
realizado

Plantão de
Atendimento
programado

2 1 dia

Plantão de vinte e quatro horas initerruptas de sobreaviso, previamente aprovado, para atendimento via
acesso remoto e telefone de contato (sendo fornecidos dois números, um principal e outro reserva), para
tirar dúvidas, prestar esclarecimentos e solucionar falhas de indisponibilidade de sistemas críticos em
momentos previamente estabelecidos, tais como: manutenções programadas, antecipação de prazos de
entrega, implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços, depuração de erros
críticos, plantão de atendimento para indisponibilidade de sistemas crítico, entre outros.

 

2. Atividades - Modelagem de negócio:

Código Produto entregue Descrição da
atividade UST's Unidade Observação

MN.1 Glossário
Criação/Alteração do
Glossário de Termos
do Negócio

0,1 Termo  

MN.2 Documento de
Regras de Negócio

Criação/Alteração do
documento Regras
de Negócio

0,5 Regra  

MN.3 Diagrama BPMN do
processo de negócio

Criação de diagrama
de Processo de
Negócio

0,1 Tarefa
Alguns Exemplos de Diagrama de Processo de Negócio: 
Diagrama BPMN do Processo de Negócio Atual (AS IS); 
Diagrama BPMN do Novo Processo de Negócio (TO BE).

MN.4 Diagrama BPMN do
processo de negócio

Alteração de
diagrama de
Processo de Negócio

0,05 Tarefa Vide observações da atividade de criação.

MN.5 Diagrama de
Entidade de Negócio

Criação de diagrama
de entidades de
Negócio

0,4 Entidade  

MN.6 Diagrama de
Entidade de Negócio

Alteração de
diagrama de entidade
de Negócio

0,2
Entidade
criada ou
alterada

 

MN.7 Diagrama de Estados
Criação do diagrama
de estados de
entidades de Negócio

0,2 Estado A estimativa inclui a definição da transição entre os estados

MN.8 Diagrama de Estados
Alteração do
diagrama de estados
entidades de Negócio

0,1 Estado Vide observações da atividade de criação.

MN.9

Documento de
descrição de
elemento do Processo
de Negócio

Criação de descrição
de elementos do
Processo de Negócio

0,2 Elemento
descrito

O documento de descrição de elemento do Processo de Negócio contém o detalhamento de
papeis, atividades, eventos ou diretrizes que possam orientar os papeis na execução de suas
atividades. A elaboração deste documento deve ser negociado com o Gestor de Negócio.

MN.10

Documento de
descrição de
elemento do Processo
de 
Negócio

Alteração de
descrição de
elementos do
Processo de Negócio

0,1 Elemento
alterado Vide observações da atividade de criação.

 

3. Atividades - Requisitos:
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Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade ObservaçãoCódigo Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

RQ.1 Página principal
do software

Criação da documentação inicial
do software 0,25 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.2 Página principal
do software

Alteração da documentação
inicial do software 0,1 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.3
páginaagrupadora
de documentação
de requisitos

Criação da página de
Especificação de Sistema 0,25 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.4
página agrupadora
de documentação
de requisitos

Alteração da página de
Especificação de Sistema 0,1 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.5 Visão Geral do
software

Criação da Visão Geral do
software 8 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.6 Visão Geral do
software

Alteração da Visão Geral do
software 0,2 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.7
Especificação de
Requisitos Não
Funcionais

Criação da especificação dos
requisitos não funcionais do
software

2 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.8
Especificação de
Requisitos Não
Funcionais

Alteração da especificação dos
requisitos não funcionais do
software

0,2 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.9 Lista de Atores Criação de lista de Atores do
software 0,1 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.10 Lista de Atores Alteração de lista de Atores do
software 0,05 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.11 Lista de
Funcionalidades

Criação da lista de
Funcionalidades do software 0,2 Funcionalidade A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.12 Lista de
Funcionalidades

Alteração da lista de
Funcionalidades do software 0,1 Funcionalidade Vide observações da atividade de criação.

RQ.13

Matriz de
Controle de
Acesso ou
Diagrama de UC

Criação da Matriz de Controle de
Acesso ou Diagrama de UC 1 Documento A documentação é produzida no Redmine, ou Mediawiki, ou similar.

RQ.14

Matriz de
Controle de
Acesso ou
Diagrama de UC

Alteração da Matriz de Controle
de Acesso ou Diagrama de UC 0,5 Documento Vide observações da atividade de criação.

RQ.15 Especificação da
Funcionalidade

Criação da especificação de
funcionalidade para seu
desenvolvimento em uma
iteração

2 Transação

A especificação deve ser documentada no Redmine, ou Mediawiki, ou
similar. A especificação pode ser feita no formato mais adequado para cada
projeto. 
Exemplo: Estórias de usuário, especificação por exemplo, casos de uso, etc

RQ.16 Especificação da
Funcionalidade

Alteração da especificação de
funcionalidade para seu
desenvolvimento em uma
iteração

0,5 Transação Vide observações da atividade de criação.

RQ.17
Esboço de
Interface de
Usuário

Criação de esboço de interface
de usuário 1

Esboço de
interface de
usuário

Alteração no esboço de interface motivado por novos requisitos ou
solicitações de mudança pelo Gestor de Negócio devem ser incluídos no
Plano de Atividades na atividade RQ.18 - Alteração do esboço de interface de
usuário.
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Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

RQ.18
Esboço de
Interface de
Usuário

Alteração do esboço de interface
de usuário 0,5

Esboço de
interface de
usuário

Vide observações da atividade de criação.

 

4. Atividades - Experiência do Usuário:

Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

UX.1 Leiaute
Visual Criação de leiaute visual com uso de ferramentas gráficas de alta fidelidade 2 Template Esboços de tela

UX.2 Leiaute
Visual

Criação de leiaute visual com uso de ferramentas gráficas de alta fidelidade, a partir de uma template
existente 1 Template Esboços de tela

UX.3 Leiaute
Visual Alteração de leiaute visual, com uso de ferramentas gráficas de alta fidelidade 1 Template

Vide observações
da atividade de
criação.

UX.4 Elemento
Gráfico

Criação de elemento visual de característica mais avançada, tais como ícones, mapas, gráficos, imagens
específicas, etc., para utilização em páginas estáticas ou dinâmicas 0,5 Elemento 

Gráfico  

UX.5 Elemento
Gráfico

Alteração de elemento visual de característica mais avançada, tais como ícones, mapas, gráficos, imagens
específicas, etc., para utilização em páginas estáticas ou dinâmicas 0,2 Elemento 

Gráfico  

 

5. Atividades - Projeto de Solução:

Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

PS.1

Documento
de
Arquitetura
de Software

Criação do documento de descrição do
Desenho/Arquitetura da solução do software 2 Documento

Se for necessário estudos adicionais, prova de conceito e
outros para definição da arquitetura, utilizar atividade ET.4 -
Prospecção de alternativas para Implementação de alta
complexidade.

PS.2

Documento
de
Arquitetura
de Software

Alteração do documento de descrição do
Desenho/Arquitetura da solução do software em
decorrência de novos requisitos não funcionais ou
mudanças tecnológicas.

1 Documento Vide observações da atividade de criação.

PS.3 Modelo de
Dados

Criação do Modelo de Dados lógico e físico,
documentação das entidades e atributos (conforme normas
da Administração de Dados)

0,5 Entidade Inclui a modelagem

PS.4 Modelo de
Dados

Alteração de Modelo de Dados lógico e físico com
documentação (conforme normas da Administração de
Dados)

0,3
Entidade
criada ou
alterada

Vide observações da atividade de criação. Entidade excluída
não é considerada.

PS.5 Script da
View Criação de View 0,1 Tabela Só serão criadas views com tabelas do software.

PS.6 Script da
View Alteração de View 0,05 Tabela Só serão alteradas views com tabelas do software.

PS.7 Diagrama de
Classes Criação do modelo de classes 0,2 Classe Inclui a modelagem

PS.8 Diagrama de
Classes Alteração do modelo de classes 0,1 Classe Vide observações da atividade de criação.
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Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

PS.9 Diagrama de
Sequência Criação do diagrama de sequência 0,05

Mensagem
entre os
objetos

 

PS.10 Diagrama de
Sequência Alteração do diagrama de sequência 0,025

Mensagem
entre os
objetos

 

PS.11
Documento
de Design da
pagina web

Criação do documento de descrição do Design da pagina
web 2 Documento

Se for necessário estudos adicionais, prova de conceito e
outros para definição do design, utilizar atividade ET.4 -
Prospecção de alternativas para Implementação de alta
complexidade.

PS.12
Documento
de Design da
pagina web

Alteração do documento de descrição do Design da pagina
web em decorrência de novos requisitos não funcionais ou
mudanças tecnológicas.

1 Documento Vide observações da atividade de criação.

 

6. Atividades - Implementação:

Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

IP.1 Componente
de interação

Programação de front-end de um elemento para aplicação puramente
visual ou de controle de elementos de interação, sem que seja
necessária programação na camada back-end.

3 Componente
de Interação Etapa de um protótipo funcional

IP.2 Componente
de interação

Alteração de um componente previamente criado para adaptá-lo a uma
situação particular de uso. 0,5 Componente

de Interação

Vide observações da atividade de criação. Se
aplica a atividades de manutenção adaptativa,
evolutiva e perfectiva.

IP.3 Página
estática

Criação de página HTML/CSS com base em leiaute ou esboço de
interface para fins de prototipação 2 Página

A atividade consiste em elaborar o protótipo
de interface do usuário. 
A alteração no protótipo motivado por novos
requisitos ou solicitações de mudanças pelo
Gestor de Negócio devem ser incluídos no
Plano de Atividades na atividade IP.4 -
Alteração em página HTML/CSS existente.

IP.4 Página
estática Alteração em página HTML/CSS existente 1 Página

Vide observações da atividade de criação. Se
aplica a atividades de manutenção adaptativa,
evolutiva e perfectiva.

IP.5 Página
dinâmica

Criação de página HTML/CSS/JS com base em leiaute já criado ou
template disponível e com uso de biblioteca de componentes disponível
para o projeto. Programação de transação (ou funcionalidade) no front-
end, completa, com tratamento de dados, validação, submissão ao
back-end e tratamento e incorporação do retorno

4 Página  

IP.6 Página
dinâmica

Alteração de uma página HTML/CSS/JS existente, com elementos já
disponíveis na biblioteca de componentes disponível para o projeto.
Alteração de funcionalidade no front-end, completa, com tratamento de
dados, validação, submissão ao back-end e tratamento e incorporação
do retorno

2 Página
Vide observações da atividade de criação. Se
aplica a atividades de manutenção adaptativa,
evolutiva e perfectiva.

IP.7
Código Fonte
da Transação
Implementada

Programação de transação nova no servidor de aplicação, com dados
submetidos via front-end, web service ou mensageria. Programação
completa, incluindo validação de dados e persistência

4 Transação

Programação completa com validação de
dados, persistência, integração entre sistemas,
configuração de servidor de aplicação e/ou
demais itens do código fonte que o
Desenvolvedor julgar necessário para atender
a implementação da transação.
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Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

IP.8
Código Fonte
da Transação
Implementada

Programação de transação nova no servidor de aplicação, com dados
submetidos via front-end, web service ou mensageria utilizando-se de
gerador de código. Programação completa, incluindo validação de
dados e persistência.

5 Transação

Programação completa com validação de
dados, persistência, integração entre sistemas,
configuração de servidor de aplicação e/ou
demais itens do código fonte que o
Desenvolvedor julgar necessário para atender
a implementação da transação.

IP.9
Código Fonte
da Transação
Alterada

Alteração de transação existente no servidor de aplicação, com dados
submetidos via frontend, web service ou mensageria. Programação
completa, incluindo validação de dados e persistência.

2 Transação
Vide observações da atividade de criação. Se
aplica a atividades de manutenção adaptativa,
evolutiva e perfectiva.

IP.10
Código Fonte
da Transação
Alterada

Alteração de transação no servidor de aplicação, com dados submetidos
via front-end, web service ou mensageriautilizando-se de gerador de
código. Programação completa, incluindo validação de dados e
persistência

1 Transação
Vide observações da atividade de criação. Se
aplica a atividades de manutenção adaptativa,
evolutiva e perfectiva.

IP.11
Código fonte
do teste
unitário

Criação de Testes Unitários 4 Transação

A programação de teste unitário será
remunerada com o mesmo número de USTs da
função/método/serviço que esse teste visa a
testar.

IP.12
Código fonte
do teste
unitário

Alteração de Testes Unitários 2 Transação  

IP.13
Script de
Banco de
Dados

Correção de problema que implique em alteração de banco de dados
(dados ou estrutura), envolvendo criação ou modificação em scripts;
Inclui a análise e a solução (problemas simples).

0,5 Script  

IP.14 Código Fonte

Atividades de programação complexas ou incomuns que não se
encaixam nos itens do Repertório relativos a programação. Geralmente,
isso ocorrerá nos casos de atividade de programação única, que não se
referem a atividades de interação (por exemplo: back-end com banco)
e, ainda, que não justificariam a criação de item específico.

1 Transação

Esta atividade requer demonstração prévia de
complexidade e estimativa de UST´s
necessárias para desenvolvimento
do algoritmo. As UST´s serão previamente
aprovadas. Se aplica a desenvolivmento de
novo software e a atividades de manutenção
adaptativa, evolutiva e perfectiva.

 

7. Atividades - Testes de Sistema: 

Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação



10/08/2021 SEI/TJRR - 1034866 - Edital de Licitação

sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1135017&infra_sistema=10… 50/76

Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

TS.1 Plano de Testes Criação de plano de testes 4 Documento

O plano de testes é um documento que deve descrever como o teste será
executado. Poderão ser solicitados os seguintes tipos de teste: 
Teste de Instalação: Testa se o software instala como planejado, em
diferentes hardwares e sob diferentes condições; 
Teste de Configuração: Testa se o software funciona adequadamente no
hardware instalado; 
Teste de Manutenção: Testa se a mudança de ambiente não interferiu no
funcionamento do software. 
Teste de Integridade: Testa a resistência do software à falhas; 
Teste de Segurança: Testa se o software e os dados são acessados de
maneira segura; 
Teste Funcional: Testa os requisitos funcionais, as funções e os casos de
uso; 
Teste não funcional: Testa os requisitos não funcionais; 
Teste de Unidade: Testa um componente isolado ou classe do software; 
Teste de Integração: Testa se um ou mais componentes combinados
funcionam de maneira satisfatória; 
Teste de Volume: Testa o comportamento do software operando com o
volume de dados e transações esperado por um longo período de tempo; 
Teste de carga: Testa a performance do software para validar o tempo de
resposta, ou número de transações por minuto, ou a quantidade de usuários
simultâneos, etc; 
Teste de stress: Testa a performance do software sob condições extremas
de uso, como um grande volume de transações e usuários simultâneos; 
Teste de estabilidade: Testa se a performance do softwarese se mantém
funcionando de maneira satisfatória após um período de uso; 
Teste de Usabilidade: Teste focado na experiência do usuário, consistência
da interface, layout, acesso às funcionalidades etc; 
Teste de Regressão: Reteste de um software ou componente para verificar
se alguma modificação recente causou algum efeito indesejado.

TS.2 Plano de Testes Alteração de plano de testes 1 Documento  

TS.3 Código fonte Programação de automação de testes 3 Transação Quando necessário serão elaborados scripts para automação dos testes.

TS.4 Código fonte Alteração de programação de
automação de testes 2 Transação  

TS.5 Resultados de teste
por transação Execução de Teste Manual 1 Execução Será remunerada a execução de Teste Manual por transação.

TS.6 Resultados de teste
por transação Execução de Teste Automatizado 0,5 Execução Será remunerada a execução de Teste Automático por transação.

TS.7
Relato de
Resultados de
Testes

Relato quanto a execução e análise
dos resultados dos testes manuais 1 Transação

O Relato de Resultados de Testes é produzido quando o teste for executado
para uma transação. Só é remunerada uma execução e análise de testes por
versão testada.

TS.8
Relato de
Resultados de
Testes analisado

Relato quanto a execução e análise
dos resultados dos testes
automatizados

1 Transação
O Relato de Resultados de Testes é produzido quando o teste for executado
para uma transação. Só é remunerada uma execução e análise de testes por
versão testada.

 

8. Atividades - Consultoria:

Código Produto
entregue

Descrição da
atividade UST's Unidade Observação

CO.1
Relatório
de
Consultoria

Elaboração de
relatório com
orientações para
novos processos de
negócio
automatizados por
software.

0,5 Funcionalidade
documentada

O Relatório de Consultoria deve apresentar o estudo realizado sobre uma funcionalidade
específica (nova ou existente), com recomendações referente ao fluxo e ao mapeamento do
processo, considerando seus relacionamentos, dependências e integrações. O objetivo é facilitar o
levantamento dos requisitos, o desenvolvimento, a implementação e a aderência do software à
realidade do TJRR. Para a adequada elaboração do Relatório de Consultoria, a CONTRATADA 
poderá realizar reuniões, entrevistas e mentorias assistidas com o usuário final, a fim de
compreender como a funcionalidade é/será realizada no TJRR.
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Código Produto
entregue

Descrição da
atividade UST's Unidade Observação

CO.2
Relatório
de
Consultoria

Elaboração de
relatório com
revisão de
processos de
negócio
automatizados por
software.

0,3 Funcionalidade
documentada

CO.3
Relatório
de
Consultoria

Assessoria Técnica
Especializada 1 Documento

Quando demandado pelo TJRR, um consultor especialista (do negócio) poderá acompanhar os
profissionais (do TJRR ou da CONTRATADA) na execução de atividades específicas, como:
levantamento de requisitos, gestão de projetos, desenvolvimento de software, transferência de
conhecimento, revisão de rotinas e processos, instalação, configuração, implantação e utilização
de softwares, entre outras. Ao final da atividade o consultor deverá emitir relatório de consultoria
com parecer técnico capaz elucidar as questões que originaram a demanda.

CO.4 Projeto de
Software

Desenvolvimento
de Projeto de
Software
compreendendo um
conjunto de
funcionalides
realizada pelo
software.

5 Documento

O Projeto de Software (novo ou existente) compreende a descrição técnica das funcionalidades
realizadas pelo software. 
O Projeto deve seguir as recomendações do guia PMBOOK (PMI), ou equivalente, e ser entregue
em formato digital.

 

9. Atividades - Estudo Técnico:

Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

ET.1
Relato dos resultados do
estudo técnico e
apresentação técnica

Estudo do código-fonte de sistema 10 Relatório
Analítico

O relatório deve ser formal e detalhado e acompanhado de
apresentação formal.

A profundidade (detalhamento) do entregável e da apresentação
será negociada previamente.

ET.2 Relato da solução
proposta para problema Estudo técnico para solução de problema 5 Relatório

Analítico

O relatório deve ser formal e detalhado.

A profundidade (detalhamento) do entregável será negociada
previamente.

ET.3 Relato sobre o estudo
feito

Estudo para entendimento do software em
relação aos requisitos de negócio,
funcionais e não funcionais

5 Relatório
Analítico

Demanda de análise para, em especial, dirimir dúvidas sobre o
funcionamento do software, esclarecer aspectos do seu
funcionamento etc. 
O relatório deve ser formal e detalhado.

ET.4 Relato sobre o estudo
feito

Prospecção de alternativas de
implementação 3 Relatório

Analítico
O relato poderá ser registrado no ticket da iteração ou um relatório
mais formal de acordo com a exigência do Coordenador Técnico.

ET.5 Código fonte da
arquitetura selecionada Implementação de arquitetura candidata 1 Relatório

Analítico

Relatório de atividades de alta complexidade, tais como projeto de
algoritmos incomuns, interação entre sistemas não-linear, ou
identificáveis como complexos na programação.

ET.6 Relato sobre o estudo
feito

Estudo de ferramentas que não estejam no
portfólio do TJRR 1 Relatório

Analítico

Após o estudo remunerado da ferramenta, a mesma passa a compor
o portfólio. 
O relato poderá ser registrado no ticket da iteração ou um relatório
mais formal de acordo com a exigência do Coordenador Técnico.

 

10. Atividades - Configuração, Implantação e Orientação:

Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação
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Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

IM.1 Versão em
produção

Implantação do software em produção (trabalho
completo, incluindo geração de builds, scripts,
congelamento de versão,solicitação de deploy
etc.)

2 Versão
implantada  

IM.2 Versão em
homologação

Implantação do software em homologação
(trabalho completo, incluindo geração de builds,
scripts, solicitação de deploy etc.)

1 Versão
implantada  

IM.3 Manual ou artefato
similar de Usuário

Criação da Documentação de Usuário do
software 0,5 Funcionalidade

documentada
Instrução pode ser um tutorial, Help Online, FAQ ou roteiro
para videoaula

IM.4

Manual ou artefato
similar de
Administração e
Atendimento

Criação da Documentação de Administração ou
de Atendimento do software 0,25 Instrução 

documentada
Instrução pode ser um tutorial, Help Online, FAQ ou roteiro
para videoaula

IM.5 Manual ou artefato
similar de Produção

Criação da Documentação de Produção do
software 2 Documento  

IM.6 Manual de Usuário
Alteração de Documentação de Usuário do
software em função de mudanças significativas
no software

0,25 Funcionalidade
documentada Vide observações da atividade de criação.

IM.7
Manual de
Administração e
Atendimento

Alteração da Documentação de Administração
ou de Atendimento em função de mudanças no
software

0,1 Instrução 
documentada Vide observações da atividade de criação.

IM.8 Manual de
Produção

Alteração da Documentação de Produção em
função de mudanças tecnológicas ou novos
requisitos técnicos

1 Documento Vide observações da atividade de criação.

IM.9
Ferramenta
instalada e
configurada

Configuração de ferramenta de apoio ao
desenvolvimento padronizada pela STI 2 Ambiente

configurado

Esta atividade compreende a disponibilização de ferramente
de apoio direto ou indireto ao processo de desenvolvimento
e sustentação de software, quando demandando pelo TJRR.
Remunerado apenas uma vez.

IM.10 Especificação de
Componente Criação da Documentação do Componente 1 Documento  

 

11. Atividades - Tratamento de Incidentes:

Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

TI.1
Diagnóstico de
problema no sistema
de gestão

Investigação de
incidentes no software 1

Documento
com o
diagnóstico

Esta atividade inclui a investigação, o diagnóstico e a documentação com a descrição
de incidentes em software que encontra-se em sustentação.

Quando possível, a solução poderá ocorrer concomitantemente e ser remunerada em
atividade específica.

TI.2
Registro da
Manutenção no
sistema de gestão

Manutenção corretiva
para solução de falhas no
software

2 Transação

Compreende as atividades de solução de incidentes quando não solucionados durante
a investigação, bem como, a correção de vícios, imperfeições, falhas e defeitos em
softwares em produção. 
As manutenções evolutivas, adaptativas e perfectivas devem ser incluídas no Plano
de Atividades considerando Atividades específicas previstas neste catálogo.

TI.3
Registro do
Atendimento no
sistema de gestão

Suporte ao usuário (2º
Nível) 0,25 Atendimento Suporte técnico e atendimento para esclarecimentos de dúvidas sobre uso do software

que encontra-se em sustentação.

 

12. Atividades - Migração de Dados:
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Código Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade ObservaçãoCódigo Produto entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

MI.1
Diagnóstico de
Análise dos
Modelos de Dados

Análise dos modelos de dados
do software legado e novo
software

0,5 Tabela

O Diagnóstico da análise dos modelos engloba o entendimento das regras de
migração de cada dado. 
Deve ser apresentado ao responsável pelo software. 
Tanto as tabelas origem quanto as destinos serão contadas para o cálculo da
estimativa de USTs

MI.2
Script de
conversão e
migração de dados

Criação do script de migração
de dados do software legado
para novo software

0,5 Tabela
Pode ser usada ferramenta gratuita ou licenciada pelo TJRR. 
Tanto as tabelas origem quanto as destinos serão contadas para o cálculo da
estimativa de USTs

MI.3
Relatório de
validação da
migração de dados

Migração e conferência dos
dados 0,5 Tabela

destino

O Relatório de validação da migração de dados deve conter, no mínimo, totais
correspondentes entre origem e destino, detalhes sobre ajuste de dados acaso
identificados e views identificadoras da integridade lógica da conversão. 
Os produtos devem ser apresentados ao responsável técnico pelo software

 

13. Atividades - BI (Inteligencia de Negócio):

Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

BI.1 Especificação de
Origem de Dados

Documentação das regras de formação
para os dados, dimensões e métricas, e
data profiling dos dados.

0,3 Regra A documentação produzida deve ser entregue em formato digital. A
remuneração é realizada por regra incluída no documento.

BI.2 Modelo de Dados
Multidimensional

Criação do Modelo de Dados
Multidimensional lógico e físico,
conforme normas da Administração de
Dados

0,3 Entidade
Nessa atividade estão inclusas a tarefa de solicitação para criação dos objetos
pela área de administração de Banco de Dados e a conferência dos objetos
criados.

BI.3 Modelo de Dados
Multidimensional

Alteração do Modelo de Dados
Multidimensional lógico e físico,
conforme normas da Administração de
Dados

0,2 Entidade
Vide observações da atividade de criação. 
A remuneração ocorrerá tanto por entidade criada quanto por entidade
alterada.

BI.4 Dicionário de
Dados Criação de Dicionário de Dados 0,2 Entidade  

BI.5 Dicionário de
Dados Alteração de Dicionário de Dados 0,1 Entidade A remuneração ocorrerá tanto por entidade criada quanto por entidade

alterada.

BI.6 Job de ETL
Criação dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de fato

2 Conjunto
de dados

O job de carga deverá ser testado e validado antes da entrega. A remuneração
será a cada conjunto de dados que pode ser uma Fonte de Dado de Origem ou
uma Tabela de Destino

BI.7 Job de ETL
Criação dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga e dados (ETL) de
dimensão

0,5 Conjunto
de dados

O job de carga deverá ser testado e validado antes da entrega. A cada
conjunto de dados que pode ser uma Fonte de Dado de Origem ou uma Tabela
de Destino

BI.8 Job de ETL
Criação dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de stage de dimensão

0,5 Conjunto
de dados

O job de carga deverá ser testado e validado antes da entrega. A cada
conjunto de dados que pode ser uma Fonte de Dado de Origem ou uma Tabela
de Destino

BI.9 Job de ETL
Criação dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de stage de fato

3 Conjunto
de dados

O job de carga deverá ser testado e validado antes da entrega. A cada
conjunto de dados que pode ser uma Fonte de Dado de Origem ou uma Tabela
de Destino

BI.10 Job de ETL Criação dos jobs de orquestração 1 Job O job de orquestração deverá ser testado e validado antes da entrega.

BI.11 Job de ETL
alterado

Alteração dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de fato

1 Conjunto
de dados Vide observações da atividade de criação.
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Código Produto
entregue Descrição da atividade UST's Unidade Observação

BI.12 Job de ETL
alterado

Alteração dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de dimensão

0,5 Conjunto
de dados Vide observações da atividade de criação.

BI.13 Jobs de ETL
alterado

Alteração dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de stage de dimensão

0,5 Conjunto
de dados Vide observações da atividade de criação.

BI.14 Jobs de ETL
alterado

Alteração dos jobs de extração, limpeza,
transformação e carga de dados (ETL)
de stage de fato

1 Conjunto
de dados Vide observações da atividade de criação.

BI.15 Jobs de ETL
alterado Alteração dos jobs de orquestração 0,5 Job Vide observações da atividade de criação.

BI.16
Relatórios,
Gráficos e
Painéis

Criação de Relatórios, Gráficos e
Painéis. 0,5 Conjunto

de dados

O relatório deverá ser testado e validado antes da entrega. A cada conjunto de
dados que pode ser uma Fonte de Dado de Origem ou uma Tabela de Destino.
Um conjunto de dado pode ser composto por uma métrica ou uma dimensão.

BI.17
Relatórios,
Gráficos e
Painéis

Alteração de Relatórios, Gráficos e
Painéis. 0,25 Conjunto

de dados Vide observações da atividade de criação.

 

III - REPERTÓRIO DE ARTEFATOS:

ARTEFATOS TJRR EMPRESA DETALHES E OBSERVAÇÕES

Ata de Reunião R O demandante prepara o artefato.

Documento de Visão RA CI Descrição dos processos envolvidos em uma visão geral do software.

Documento de Produto de Software RA CI  

Documento de Serviços de Negócio CI RA  

Documento de Entidades de negócio ACI R Deve conter o modelo de Integração de Sistemas.

Levantamento de Requisitos Funcionais ACI R  

Levantamento de Requisitos Não-
Funcionais ACI R  

Documento de Regras do Negócio RA CI Deve apresentar a documentação técnica necessária para identificar as funcionalidades e a relação
de entrada, manipulação e saída de dados.

Documento de Aceite formal dos
Requisitos identificados ACI R Deve incluir no minimo as regras de negócio informadas pelo TJRR.

Diagramas de Casos de Uso ACI R  

Descrição dos Casos de Uso CI RA  

Especificações de Casos de Uso ACI R  

Especificação completa do software ACI R  

Especificação Suplementar ACI R  
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ARTEFATOS TJRR EMPRESA DETALHES E OBSERVAÇÕES

Outras especificações necessárias ACI R  

Diagrama de Sequência ACI R  

Diagrama de processo ACI R  

Diagrama BPM ou BPMN ACI R  

Protótipo Back e Frontend (Identidade
Visual) ACI R Deve conter no minimo o layout visual

Disponibilização do ambiente de
Desenvolvimento RA CI O ambiente de desenvolvimento será nas dependências do TJRR

Documento de Arquitetura de Software ACI R  

Diagrama de classe de análise (modelo de
domínio) ACI R O core do software será o que já foi desenvolvido

Diagrama de Classes e Objetos ACI R  

Diagrama de Entidades e Relacionamentos ACI R  

Componente de interação CI RA  

Outros elementos Gráficos necessários CI RA  

Código fonte ACI R Todo código será armazenado no TJRR

Plano de migração ACI R  

Relatório de migração de dados CI RA  

Script de conversão e migração de dados CI RA  

Modelo físico de banco de dados ACI R  

Diagnóstico de Análise dos Modelos de
Dados CI RA  

Dicionário de dados ACI R  

Script de Banco de Dados CI RA  

Classes de integração automatizadas ACI R  

Modelo de Integração de Sistemas ACI R  

Casos de Teste ACI R  

Classes de Teste de funcionalidade ACI R  

Plano de Testes CI RA Deve conter a relação dos testes unitários, funcionais, não funcionais, de integração, de sistemas,
etc.
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ARTEFATOS TJRR EMPRESA DETALHES E OBSERVAÇÕES

Roteiro de Teste Funcional ACI R  

Roteiro de Testes não funcionais ACI R  

Roteiro de Testes de integração ACI R  

Roiteiro de Testes de Sistema ACI R  

Scripts de Teste de Desempenho (carga e
stress) ACI R  

Scripts de Teste de aceitação automatizado CI RA  

Disponibilização do ambiente de Teste
(usabilidade) CI RA  

Relatório de Testes ACI R Deve apresentar evidências dos testes realizados.

Plano de Implantação. ACI R  

Disponibilização do ambiente de
Homologação ACI R  

Plano de homologação e Validação de
entregas ACI R Apresentar orientações necessárias para validação de entradas e saídas.

Homologação do Produto de Software RA CI Deve apresentar evidência de validação.

Versão do Software em homologação CI RA Todo código será armazenado no TJRR

Disponibilização do ambiente de Produção RA CI  

Documento de entrega ACI R Deve informar a data de instalação, configuração e o responsável técnico.

Versão do Software em produção RA CI  

Plano de backup ACI R  

Relatório de Incidentes CI RA  

Manual de Atendimento CI RA  

Manual de Produção CI RA  

Manual de Usuário CI RA  

Manual de Administração CI RA  

Manual do Banco de Dados CI RA  

Help on-line (Tutoriais e Manuais) CI RA  

Glossário CI RA  

R: Responsável A: Autorizador C: Consultado I: Informado
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ANEXO II - MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o n. _________________estabelecida na cidade de _________________,
Estado de__________, no endereço ______________________________, telefone n._____________, fac-símile n. __________, e-mail __________, por meio de
seu representante legal, Sr. ________________________, portador da Carteira de Identidade n.________________, expedida pela ______________, para fins de
participação na licitação objeto do Pregão Eletrônico n. ____________, vistoriou as instalações do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJRR, onde tomou
conhecimento dos aspectos técnicos e das condições para execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e,
plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais
pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser verdade, firmamos o presente,

 

(Local) _________, (data) _____de_____de ________.
 
 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
(NOME DA EMPRESA)

 

 

NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
(Cargo/Função)

 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaramos que a empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o n. _________________estabelecida na cidade de _________________,
Estado de__________, no endereço ______________________________, telefone n._____________, fac-símile n. __________, e-mail __________, por meio de
seu representante legal, Sr. ________________________, portador da Carteira de Identidade n.________________, expedida pela ______________, para fins de
participação na licitação objeto do Pregão Eletrônico n. ____________, não vistoriou as instalações do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJRR, para
tomar conhecimento dos aspectos técnicos e das condições para execução dos serviços, estando ciente de que tal fato não impediu de tomar conhecimento das
informações e esclarecimentos suficientes para elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em
favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser verdade, firmamos o presente,

(Local) _________, (data) _____de_____de ________.
 
 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
(NOME DA EMPRESA)

 

ANEXO IV - MODELO DO PLANO DE ATIVIDADES

Número de controle: ___/___ (controle/ano)

1. Identificação do Demandante: 
Nome:                                                                     Matrícula:                         E-mail: 
Cargo:                                                                     Departamento:

2. Escopo da Demanda: 
Detalhamento das atividades que serão realizadas.

3. Artefatos (em anexo): 
Descrição dos documentos que acompanham este Plano de atividades.

4. Artefatos que serão gerados durante a execução das atividades: 
Descrição dos documentos que serão gerados durante a execução das atividades, conforme cronograma.

5. Produtos de software: 
Descrição dos produtos que serão desenvolvidos, melhorados ou ajustados.

6. Identificação da equipe técnica envolvida: 
Nome:                                                                                                  E-mail: 
Função:                                                                                                Papel: 
Atribuições: 

Nome:                                                                                                  E-mail: 
Função:                                                                                                Papel: 
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Atribuições: 

Nome:                                                                                                  E-mail: 
Função:                                                                                                Papel: 
Atribuições: 

(...)

7. Tecnologias: 
Detalhamento das tecnologias que serão adotadas. 
Descrever versões, licenças e demais detalhes que possam facilitar o entendimento das tecnologias que serão utilizadas.

8. Cronograma: 
Detalhamento das atividades, contendo os prazos de planejamento, de início e de entrega dos serviços e produtos de software. 
Deve conter a matriz de restrições e responsabilidades. 
Deve detalhar os artefatos que serão gerados e os produtos e demais documentos que serão entregues.

9. Requisitos e Dependências: 
Descrição detalhada de pré-requisitos que devem ser atendidos antecipadamente. 
Descrição detalhada de relacionamentos com sistemas existentes.

10. Riscos e Restrições: 
Descrição detalhada das restrições identificadas, e prováveis ações de contorno; 
Descrição detalhada dos riscos identificados com a devida resposta (eliminar, mitigar, transferir ou aceitar).

11. Plano de Rollback: 
Detalhamento das ações de compensação, para tratar as falhas ocorridas durante a execução dos serviços, possibilitando reverter para o estado confiável
exatamente anterior ao das implementações que falharem.

12. Avaliação da Qualidade:

Característica
Avaliada neste
Produto

Critério de Avaliação (Expectativa Mínima Desejável)

Funcionalidade

- Adequação:

O critério de avaliação deve ser definido para cada subcaracterística que será avaliada. Por exemplo, para a interoperabilidade pode ser
exigido: "Uso de tecnologia WebService, em conformidade com o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) para troca de
informações processuais com  sistema Projudi".

- Acurácia:

-
Interoperabilidade:

- Segurança de
Acesso:

- Conformidade:

Confiabilidade

- Maturidade:  

- Tolerância a
Falhas:  

-
Recuperabilidade:  

- Conformidade:  

Usabilidade

- Inteligibilidade:  
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-
Apreensibilidade:

 

-
Operacionalidade:  

- Atratividade:  

- Conformidade:  

Eficiência

- Comportamento
em relação ao
tempo:

 

- Comportamento
em relação aos
recursos:

 

- Conformidade:  

Manutenibilidade

- Analisabilidade:  

-
Modificabilidade:  

- Estabilidade:  

- Testabilidade:  

- Conformidade:  

Portabilidade

- Adaptabilidade:  

- Capacidade de
ser instalado:  

- Coexistência:  

- Capacidade para
substituir:  

- Conformidade:  

 

13. Valor do Investimento: 
Quantidade efetiva de USTs necessárias para a realização da(s) atividade(s), descritas neste instrumento. 
Deve conter detalhamento da contagem realizada, em conformidade com o Catálogo de Serviços (ANEXO I).

(Local) _________, (data) _____de_____de ________.

 

______________________________________________
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 
(GERENTE DE PROJETOS DA CONTRATADA)

Á
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Aprovação de algum representante do TJRR (Comitê Gestor da Área de Negócio, Gestor do Negócio, Coordenador Técnico, Fiscal do Contrato, Gestor do
Contrato, Central de Atendimento ou qualquer Servidor ou Magistrado), que esteja a frente da iteração.

 

ANEXO V - AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

1. A qualidade do software engloba a totalidade das características de uma entidade (produto de software) que lhe conferem a capacidade de satisfazer as
necessidades de seus usuários, ou seja, a expectativa quanto aos efeitos de uso de um produto de software completo, que inclui o código fonte, os artefatos e as
documentações que o acompanha. As famílias de normas ISO/IEC 9.126 e 14.598 são norteadoras neste processo, pois descrevem um modelo de qualidade, um
processo de avaliação e um conjunto de métricas que podem ser utilizadas para realizar a avaliação de um produto de software de acordo com várias perspectivas.

2. O procedimento de avaliação de qualidade descrito neste anexo visa disponibilizar indicadores para medir atributos de qualidade (características e
subcaracterísticas) considerados relevantes para cada produto de Software criados pela CONTRATADA e entregues ao TJRR.

3. Analogamente à característica de constante evolução e adaptação do próprio processo de desenvolvimento, o modelo de qualidade aqui definido também poderá
sofrer modificações de forma que permaneça fiel ao seu fim, que é o de avaliar explícita, clara e objetivamente a qualidade dos serviços prestados e produtos
elaborados pela CONTRATADA.

4. Acessoriamente, o modelo de qualidade deve também ser utilizado para determinar a sanção administrativa aplicável à CONTRATADA por não alcançar os
padrões desejados de qualidade definido em um atributo qualquer.

5. A qualidade do software será determinada considerando características e subcaracterísticas que serão avaliados durante a entrega do produto, de acordo com o
grau atendimento dos atributos individuais exigidos no Plano de atividades previamente aprovado, de forma que se possa especificar quais serão os requisitos de
qualidade considerados em cada uma das demandas registradas.

6. Portanto, nas demandas de desenvolvimento ou manutenção de sistemas, os atributos de qualidade a serem exigidos serão definidos individualmente pelo
demandante (Comitê Gestor da Área de Negócio, Coordenador Técnico ou Gestor do Negocio) na fase de planejamento e deverão constar previamente no Plano de
atividades, considerando as características e subcaracterísticas descritas a seguir:

a. Funcionalidade: capacidade do produto de software de prover funções que atendam às necessidades explícitas e implícitas, quando o software estiver sendo
utilizado sob condições específicas;

i. Adequação: capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de funções para tarefas e objetivos do usuário especificados

ii. Acurácia: capacidade do produto de software de prover, com o grau de precisão necessário, resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados;

iii. Interoperabilidade: capacidade do produto de software de interagir com um ou mais sistemas especificados;

iv. Segurança de Acesso: capacidade do produto de software de proteger informações e dados, de forma que pessoas ou sistemas não autorizados não
possam lê-los nem modificá-los e que não seja negado o acesso às pessoas ou sistemas autorizados; e

v. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas, convenções ou regulamentações previstas em leis e prescrições
similares relacionadas à funcionalidade;

b. Confiabilidade: capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho especificado, quando usado em condições específicas:

i. Maturidade: capacidade do produto de software de evitar falhas decorrentes de defeitos no software;

ii. Tolerância a Falhas: capacidade do produto de manter um nível de desempenho especificado em casos de defeitos no software ou de violação de sua
interface especificada;

iii. Recuperabilidade: capacidade do produto de software de restabelecer seu nível de desempenho especificado e recuperar os dados diretamente afetados
no caso de uma falha; e

iv. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas, convenções ou regulamentações relacionadas à confiabilidade.

c. Usabilidade: capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições específicas:

i. Inteligibilidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário compreender se o software é apropriado e como ele pode ser usado para
tarefas e condições de uso específicas;

ii. Apreensibilidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário aprender sua aplicação;

iii. Operacionalidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário operá-lo e controlá-lo;

iv. Atratividade: capacidade do produto de software de ser atraente ao usuário; e

v. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas, convenções, guias de estilo ou regulamentações relacionadas à
usabilidade.

d. Eficiência: capacidade do produto de software de apresentar desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições específicas:

i. Comportamento em relação ao tempo: capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e de processamento, além de taxas de
transferência, apropriados, quando o software executa suas funções, sob condições estabelecidas;

ii. Comportamento em relação aos recursos: capacidade do produto de software usar tipos e quantidades apropriados de recursos, quando o software
executa suas funções, sob condições estabelecidas; e

iii. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas e convenções relacionadas à eficiência.

e. Manutenibilidade: capacidade do produto de software ser modificado. As modificações podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software devido
a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou especificações funcionais:

i. Analisabilidade: capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de deficiências ou causas de falhas no software, ou a identificação de
partes a serem modificadas;

ii. Modificabilidade: capacidade do produto de software que uma modificação especifica seja implementada;
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iii. Estabilidade: capacidade do produto de software de evitar efeitos inesperados decorrentes de modificações no software;

iv. Testabilidade: capacidade do produto de software de permitir que o software, quando modificado, seja validado;e

v. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas ou convenções relacionadas à manutenibilidade.

f. Portabilidade: capacidade do produto de software de ser transferido de um ambiente para outro:

i. Adaptabilidade: capacidade do produto de software de ser adaptado para diferentes ambientes especificados, sem necessidade de aplicação de outras
ações ou meios além daqueles fornecidos para essa finalidade pelo software considerado;

ii. Capacidade de ser instalado: capacidade do produto de software ser instalado em um ambiente especificado;

iii. Coexistência: capacidade do produto de software de coexistir com outros produtos de software independentes, em um ambiente comum, compartilhando
recursos comuns;

iv. Capacidade para substituir: capacidade do produto de software de ser usado em substituição a outro produto de software especificado, com o mesmo
propósito e no mesmo ambiente;

v. Conformidade: capacidade do produto de software de estar de acordo com normas ou convenções relacionadas à portabilidade.

7. As definições das características e subcaracterísticas propostas não permitem sobreposição, contudo, admite que um atributo de qualidade possa influenciar em
mais de uma característica, no entanto as características da qualidade não são diretamente mensuráveis. É necessário um desdobramento das características em níveis
mais específicos, até chegar a um ponto em que se consiga obter uma medida objetiva. Não há sentido em se dizer que “um produto de software deve ter
uma Funcionalidade de 0,7”, pois não existe uma escala clara associada a este valor, impossibilitando uma medida direta e quantitativa de qualidade.

8. Assim, é preciso que o demandante faça uma análise das características e subcaracterísticas de qualidade desejável, identificando aspectos relevantes ao produto
de software que será desenvolvido, definindo assim como será realizada a avaliação quantitativa do grau de qualidade  para cada produto de software.

9. Estritamente sobre a qualidade do código fonte será utilizada a ferramenta SonarQube, ou qualquer outra que vier substituí-la a critério do TJRR, conforme
descrito no AVC, item 2.7.6. Da avaliação da qualidade do código-fonte.

 

ANEXO VI - MODELO TERMO DE COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

MODELO  DE TERMO DE COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE,
MANUTENÇÃO DE SIGILO E CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS  DE
SEGURANÇA  DA  INFORMAÇÃO  DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE RORAIMA

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº 296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o nº 34.812.669/0001-08, doravante denominado TJRR, neste ato representado por sua Secretária-Geral, Tainah Westin de Camargo Mota, casada, brasileira,
portadora da Carteira de Identidade de nº 213.796, SSP/RR, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 775.180.042-91, e, a <<CONTRATADA>>, sediada em
<<ENDEREÇO COMPLETO>>, CNPJ n.°<<CNPJ>>, representado por <<REPRESENTANTE LEGAL>>, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XXXXX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA realizará serviços de
desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software;

CONSIDERANDO a necessidade de definir condições de direito autoral e propriedade intelectual dos programas de computador, produtos e componentes de
software, desenvolvidos e mantidos no âmbito do CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominado SOFTWARES, em observância a Lei 9.610/98, que dispõe
sobre direito autoral, a Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, Lei do Software, que dispõe sobre a propriedade intelectual de programas de computador, e
ainda, em observância à Resolução CNJ n.° 182, que dispõe sobre a contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ;

CONSIDERANDO a necessidade de definir as regras para uso e proteção das informações confidenciais e sigilosas, doravante denominadas INFORMAÇÕES, que
deverão ser reveladas pelo TJRR à CONTRATADA, a fim de permitir a adequada execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o que dispõe o
Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO ainda, que para o pleno exercício das atividades prevista no CONTRATO PRINCIPAL, o TJRR deverá permitir à CONTRATADA o acesso a
infraestrutura de comunicação, aos sistemas de informação, de armazenamento, de processamento e de transmissão de dados, bem como às INFORMAÇÕES de
propriedade do TJRR, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, o disposto na Resolução TJRR n.° 06 de 02 de março de 2016 que trata da Política de
Segurança da Informação do TJRR, doravante denominada PSI.

RESOLVEM, em comum acordo, celebrar o presente Termo de Compromisso, Confidencialidade, Manutenção de Sigilo e Cumprimento das Políticas de Segurança
da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, doravante denominado TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes
cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz
respeito à  propriedade dos SOFTWARES desenvolvidos e mantidos no âmbito do CONTRATO PRINCIPAL, o trato de INFORMAÇÕES sensíveis, consideradas
confidenciais e/ou sigilosas, disponibilizadas pelo TJRR, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL, e a
observância, no que couber, da PSI.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de
atividades específicas e/ou tomada de decisão. 

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação pública ou por meio de canais autorizados pelo TJRR. 

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos
ramos econômico, político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado Brasileiros.
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Informações Sigilosas: são aquelas cujo o conhecimento irrestrito ou a divulgação possam acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem
como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou
reservada. O termo informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas
de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de idéias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre
as atividades do TJRR e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes, ou não, ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados
INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em
razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes. 

Parágrafo Primeiro – As INFORMAÇÕES do TJRR são proprietárias e confidenciais, e só estão sendo reveladas à CONTRATADA em razão da realização dos
serviços previstos no CONTRATO PRINCIPAL, e por nenhuma outra razão, não desejando o TJRR transmitir à CONTRATADA qualquer interesse ou direito de
propriedade, nem o de tornar tais INFORMAÇÕES públicas ou de conhecimento comum.

Parágrafo Segundo – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a
terceiros, bem como a não permitir que qualquer ente envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de
sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Terceiro – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas
nas atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Quarto – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação; 

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram
qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível,
tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

Cláusula Quarta - DA PROPRIEDADE

Todos os produtos de software e seus componentes, desenvolvidos e mantidos no âmbito do CONTRATO PRINCIPAL, assim como dados, informações,
documentos, imagens, vídeos, outras mídias e demais artefatos utilizados e desenvolvidos durante a prestação dos serviços, em papel ou mídia digital em qualquer
forma (tais como: e-mails, websites, listas de discussão, repositórios, bancos de dados, pastas compartilhadas, pendrives, discos, fitas, etc.), são de propriedade
exclusiva e irrestrita do TJRR, sendo proibido à CONTRATADA copiar, ceder, repassar, comercializar, alterar, incluir, fundir, derivar ou absorver, sem a prévia e
formal autorização do TJRR.

Parágrafo Primeiro – Os materiais, inclusive, mas sem limitações a desenhos, modelos, protótipos, dispositivos, esboços, projetos, listas de componentes, programas
de computador, códigos-fonte, scripts, algoritmos, mapas, propostas, informações pessoais, judiciais, administrativas, financeiras ou comerciais, e demais dados,
fornecidos à CONTRATADA para execução dos serviços objeto do CONTRATO PRINCIPAL, permanecerão sendo de propriedade do TJRR, uma vez que a cessão
de que trata este TERMO não caracteriza autorização para que a CONTRATADA copie, conceda, repasse, comercialize, altere, inclua, funda, derive ou absorva tal
material.

I – Todas as anotações, juntamente com quaisquer análises, compilações, estudos ou outros documentos elaborados pela CONTRATADA ou por seus representantes,
que contenham ou reflitam no todo, em parte, ou de outra maneira, informações confidenciais reveladas pelo TJRR, serão também consideradas informações
confidenciais, e serão havidas como de propriedade da CONTRATADA somente naquilo que não conflitar com direitos preexistentes do TJRR.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA cederá ao TJRR, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados
produzidos durante a execução dos serviços objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

I – Entende-se por resultados produzidos, além do código-fonte e do produto de software resultante de sua execução, quaisquer estudos, relatórios, especificações,
descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas web, arquivos de mídia e documentação, gerados no decorrer da prestação
dos serviços, em papel ou mídia digital em qualquer forma;

II – Todos os novos softwares demandados pelo TJRR à CONTRATADA, bem como as implementações de novos módulos e melhorias nos módulos existentes
desenvolvidos anteriormente exclusivamente pelo TJRR, serão licenciados como Software Público. Os demais softwares e seus módulos, que encontram-se
implantados e em produção no TJRR e que possuem licenciamento específico, seguirão o processo de licenciamento original, e as melhorias neles desenvolvidas
deverão seguir sua política de publicação original;

III – Caso o TJRR opte pelo licenciamento e registro junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial dos produtos de software, para fins de proteção da
propriedade intelectual, todos os procedimentos e despesas serão de sua responsabilidade exclusiva;

IV – Referente às soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros utilizados na e para a prestação do serviço de desenvolvimento e
sustentação de softwares objeto do CONTRATO PRINCIPAL, bem como quaisquer melhorias tecnológicas destas ferramentas, desde que não firam o direito de
propriedade do TJRR, serão de propriedade de seus respectivos detentores da posse legal, não cabendo ao TJRR qualquer coparticipação ou direito de propriedade.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA, durante o desenvolvimento de novos softwares, deverá garantir o ineditismos e a originalidade do código-fonte e não fazer
uso de trechos de códigos de softwares de terceiros. 

I – Situações específicas em que não seja possível a realizar uma mesma operação de maneira distinta, que haja a existência de semelhanças, seja no código ou na
funcionalidade do novo software, não caracterizará necessariamente cópia ou plágio de um software preexistente, conforme previsto no artigo 6º, inciso III, da Lei
do Software (Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998);

II – Caso fique tecnicamente comprovado, a qualquer tempo, que um software demandado pelo TJRR à CONTRATADA, fere aspéctos legais de um software
preexistente, todas as despesas indenizatórias e judiciais, por danos ou prejuízos pessoais ou materiais causados ao TJRR e a terceiros, por negligência, imperícia,
imprudência ou dolo, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO
PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.

A CONTRATADA concorda que não adquire qualquer título, posse, direitos de propriedade intelectual ou outros direitos para usar, vender, explorar, copiar, ceder,
repassar, desenvolver, alterar, incluir fundir, derivar ou absorver qualquer software INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, em razão da execução do contrato. Caso as
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS sejam ou venham a ser objeto de requerimento de patente, requerimento de direito autoral, ou direito autoral, a
CONTRATADA concorda e entende que o TJRR terá todos os direitos e socorros legais disponíveis como resultado dos referidos requerimentos de patente,
requerimentos de direito autoral, ou direitos autorais, e que a revelação de tais INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS à CONTRATADA não afeta de maneira alguma
esses direitos e socorros.

1. A CONTRATADA entende que a revelação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS aqui prevista tem bases não-exclusivas, e que o TJRR poderá, a
qualquer tempo, e sem limitações, revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de sua propriedade a outros, sob obrigações de sigilo similares àquelas
previstas em contrato.

2. Nada neste instrumento irá obrigar o TJRR a revelar à CONTRATADA qualquer informação em particular.

3. O nome, a marca e a logomarca da CONTRATADA são de sua propriedade exclusiva e encontram-se devidamente registrados junto aos órgãos competentes e
protegidos pelas leis de propriedade intelectual, de modo que o presente instrumento não confere ao TJRR qualquer direito, direto ou indireto, sobre o nome, a
marca e a logomarca pertencentes à CONTRATADA, sendo vedada qualquer forma de utilização, exploração, reprodução e/ou veiculação destes, em conexão
ou não com o objeto deste instrumento, sem a autorização prévia e expressa da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do
TJRR.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na
execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO, bem como da natureza sigilosa das informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus representantes, empregados, funcionários, prepostos e demais indicados, visando garantir o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência ao TJRR dos documentos comprobatórios. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do TJRR, bem como evitar e prevenir a
revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo TJRR.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por
terceiros eventualmente por consultados, seus funcionários, empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à
CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO
PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma
pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e
precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas
processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar ao TJRR, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação
judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas. 

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação
a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL. 

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme
disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES.
Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo TJRR, inclusive as de
ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou
constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da eqüidade, da razoabilidade, da economicidade
e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais
disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:

I – O TJRR terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pelo TJRR, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO
PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem
afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes;
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VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as
obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, a complementação, a substituição e o esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas pelo TJRR, bem como nos produtos de
software produzidos e mantidos pela CONTRATADA, serão incorporados a este, recebendo também a mesma proteção prevista neste TERMO, passando a fazer
dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, mesmo quando da formalização de termos aditivos ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para
a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona – DO FORO

O TJRR elege o foro da comarca de Boa Vista, Roraima, onde está localizada sua sede, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, vai assinado pelos representantes e por todos os envolvidos na prestação dos serviços objeto do CONTRATO
PRINCIPAL.

NOME COMPLETO CPF DATA ASSINATURA

    

    

    

 

 

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL SILVEIRA VIEIRA, Subsecretário(a), em 07/05/2021, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Analista Judiciário(a), em 10/05/2021, às 09:48, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por FELIPPI TUAN DA SILVA FIGUEIREDO, Subsecretário(a), em 10/05/2021, às 09:50, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por ELANO LOUREIRO SANTOS, Analista Judiciário(a), em 10/05/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em 10/05/2021, às 10:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

 
ANEXO II

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES

 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021.
Data do certame: 10/06/2021, às 10h00min.
Procedimento Administrativo n.º 0000656-02.2020.8.23.8000
OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de
softwares para atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência –
Anexo I deste Edital
 

ITEM 1

ITEM ESPECIFICAÇÃO Und. Quant.

Valor
Unitário
fixado pelo
TJRR (R$)

Valor
Unitário
Ofertado
pelo
Licitante
(R$)

Valor
Total do
item(R$)

01

Prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de software,
baseado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, sob demanda,
dimensionados em UST, e demais especificações, conforme Termo de Referência - Anexo I
do Edital.

Und. 90.000 160,46
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VALOR TOTAL (R$)

VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM  (R$) 14.441.400,00

 
Razão Social:
Número do CNPJ:
Endereço Completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
E-mail:
Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente
Prazo de Validade da Proposta:
Local e Data:
 

 
______________________________________

nome e assinatura do representante legal
 
 

ANEXO III
 

DECLARAÇÃO
 

Ref.: Pregão Eletrônico  n.º 000/2021
a) Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016,
DECLARO não ter no quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
 

__________________________________________
Local e data

 
__________________________________________________

Assinatura do Representante Legal
 
 

ANEXO IV
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
 

Ata de Registro de Preços N.º 000/2021
Procedimento Administrativo n.º 0000656-02.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico n.º 000/2021
 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, neste ato, representado(a) pelo(a) ...(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º ........... de
.....de ......... de ......., inscrito no CPF sob o n.º ...... Portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............. , considerando o julgamento da licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadas
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as demais normas
legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de
softwares para atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência –
Anexo I deste Edital..
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de .......(sua publicação), não podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 000/0000 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora e a ata da sessão pública
do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

 

EMPRESA:

CNPJ:
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ENDEREÇO COMPLETO:

REPRESENTANTE:

TELEFONE:                                                        E-MAIL:

PRAZO DE ENTREGA:

Item Descrição Und. Qtd.
VALOR

Unitário Total

 
 

     

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
 
Boa Vista - RR ____ de ____________ de 2020.
 

 
______________________________________
Nome
Secretário de Gestão Administrativa

 
___________________________________ 
Representante legal
Empresa

 
 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante

  

  

  

  

 
       

ANEXO V
 

MINUTA DO CONTRATO Nº 18/2021 (Evento SEI n.° 1033484)

 

 

Contrato prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de softwares, oriundo da Ata de Registro de
Preços nº ____/______ (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 000/0000), que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima e a Empresa ____________________________________.

 

 

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº 296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.812.669/0001-08, doravante denominado Contratante, neste ato representado seu Secretário-Geral, Felipe Diogo Jácome
Queiroz, casado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade de nº 177275, SSP/RR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 876.143.752-20.
 
CONTRATADA: xxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _______________, com sede localizada na Rua ___________________,
Bairro ______________, CEP.: _________-__, _______/___, Telefones: (___) ______________, E-mail: ______________________, daqui por diante designada
simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Senhor ___________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________,
SSP/______, inscrito no CPF sob o nº _______________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto
social].
 
Cláusula Primeira – Do Objeto
Prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de softwares, de natureza continuada, para atender à demanda do Poder
Judiciário de Roraima, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo I deste instrumento, bem como condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico TJRR nº 000/0000, constantes dos autos do Procedimento Administrativo SEI nº 0000656-02.2020.8.23.8000,
com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006
(e suas alterações), Resolução TP/TJRR nº 08/2015 e Resolução TP/TJRR nº 15/2013.
Parágrafo único. O objeto será executado em conformidade com as especificações constantes deste Instrumento, do Termo de Referência
nº 36/2021 (__________), da Ata de Registro de Preços nº ____/______(Lote/Grupo ____), da Proposta da Contratada (__________), de 00/00/2021, mediante

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/65-2006?download=2019%3Aresolucao-n-026-de-07-de-junho-de-2006-compilado
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/58-2015?download=1866%3Aresolucao-n-0008-de-17-de-junho-de-2015&start=20
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/58-2015?download=1866%3Aresolucao-n-0008-de-17-de-junho-de-2015&start=20
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execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 
Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contratante
Constituem deveres do Contratante:

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada ou por seu Preposto;
c. Nomear um ou mais servidores para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades

da Contratada em relação ao acordado;
d. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
f. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, objeto ou serviço executado em desacordo com a especificação do Edital e deste instrumento, de

modo que, para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da Contratada;
g. Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições ou falhas verificadas no cumprimento do contrato, para que seja providenciada a

correção;
h. Orientar a Contratada, através do fiscal do contrato, quanto à forma correta de apresentação da fatura;
i. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores cobrados nas faturas emitidas pela Contratada;
j. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas no Edital e neste

instrumento;
k. Disponibilizar à Contratada os comprovantes provenientes das retenções legais efetuadas no momento do pagamento das faturas, quando solicitado ao

fiscal do Contrato.

Parágrafo primeiro. A fiscalização será exercida por representantes da Administração designados pela Secretaria Demandante (fiscais técnicos) e pela Secretaria
de Gestão  Administrativa (fiscais administrativos), os quais deverão anotar todas as ocorrências em registro próprio, no âmbito de suas atribuições, indicando dia,
mês e ano, quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário para regularizar as
falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o que ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo segundo. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
Cláusula Terceira — Das Obrigações da Contratada
Além de outros previstos no Termo de Referência nº 36/2021, na Proposta, neste instrumento e na legislação pertinente, constituem deveres da Contratada:

a. Manter preposto, aceito pelo Contratante durante o período de vigência do Contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário,
indicado mediante declaração onde conste o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional, bem como telefones e e-mail para contato;

b. A Contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e este deverá ser apto a esclarecer as questões relacionadas a faturas e outras questões referentes ao objeto
contratado;

c. Receber as comunicações expedidas pela Contratante nos termos do item 9.4 do Termo de Referência;
d. Acompanhar o recebimento das correspondências no e-mail informado na Proposta, ficando responsável pela inobservância dos prazos previstos;
e. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação, devendo comunicar ao Contratante a superveniência de fato

impeditivo da manutenção dessas condições;
f. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de modo que a

fiscalização do contrato ou seu acompanhamento pelo Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;
g. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando comprometerem os serviços prestados a este

Tribunal;
h. Prestar o serviço com o maior padrão de qualidade possível, conforme especificações, prazo e local constantes do Edital e seus anexos, acompanhado da

respectiva nota fiscal, sendo direito do Contratante exigir que o objeto avaliado por ele como fora dos padrões de qualidade especificados no Termo de
Referência, na Proposta e neste instrumento sejam substituídos ou refeitos;

i. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto que não atenda as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta e neste instrumento;
j. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
k. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12 a 14, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor

(Lei nº 8.078, de 1990);
l. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;

m. Apresentar faturamento detalhado, mediante nota fiscal, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda - Do Recebimento, constante neste
instrumento;

n. Não suspender a execução contratual, mesmo estando pendente o pagamento da fatura, decorrente de qualquer divergência no faturamento ou vencimento,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, justificados e aceitos pela Administração do Tribunal de Justiça de Roraima;

o. Atender a todas as determinações regulares do Fiscal do Contrato e prestar os esclarecimentos solicitados;
p. Manter sigilo, não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,

informações sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da
Contratação; e,

q. Enviar por meio eletrônico, à Subsecretaria de Contratos do TJRR (contratos@tjrr.jus.br), Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, conforme
modelo constante no Anexo III deste instrumento, devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.

r. Observar os prazos e demais condições e obrigações contratuais estabelecidos no Edital e neste Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
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Parágrafo primeiro. A Contratada não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal de Justiça, conforme Artigo 3º
da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016 e do art. 6º, da Resolução nº 38/2006, de 12 de
setembro de 2006, do Tribunal de Justiça de Roraima.
Parágrafo segundo. O pessoal envolvido na execução deste Contrato não terá qualquer vínculo empregatício com o Contratante, sendo de exclusiva
responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais.
Parágrafo terceiro. São expressamente vedadas à Contratada:

a. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do Contratante;
b. Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência do Contratante, sob pena de rescisão contratual;
c. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
d. A subcontratação para execução do objeto deste Contrato; e,
e. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, durante a vigência deste Contrato.

 
Cláusula Quarta — Da Vigência
O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura.
Parágrafo primeiro. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei
8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a. Prestação regular dos serviços;
b. Não aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas

as abrangências de aplicação;
c. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
d. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; e
e. Concordância expressa da Contratada pela prorrogação.

Parágrafo segundo.  No ato de assinatura do contrato será firmado pelo representante da empresa o Termo de Compromisso, Confidencialidade e Sigilo, previsto
no Anexo VI do Termo de Referência.
Parágrafo terceiro. A cada 12 (doze) meses deverá ser verificada a vantajosidade da manutenção contratual, considerando-se, para tanto, a qualidade, preço
e efetividade dos serviços prestados.
Parágrafo quarto. Como condição para contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação do contrato, a empresa deverá assinar Declaração de
Antinepotismo.
Parágrafo quinto. Os conhecimentos relevantes para a continuidade da operação e manutenção dos softwares desenvolvidos ou mantidos no âmbito do contrato,
bem como a informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados e que sejam relevantes para sua continuidade, deverão ser
disponibilizados ao TJRR, ou à empresa designada pelo TJRR, em até 60 (sessenta) dias após a finalização do Contrato ou do seu encerramento, por qualquer
motivo, antes da vigência prevista.
Parágrafo sexto. Ao término da vigência, a Contratada deverá apresentar ao TJRR plano de transição até 3 (três) meses antes da expiração ou da finalização do
contrato, ou ainda, 10 (dez) dias úteis após o conhecimento do motivo extraordinário que ensejou a impossibilidade de continuar prestando o serviço, o qual
deverá contemplar todas as exigências previstas no Termo de Referência.
 
Cláusula Quinta — Do Valor
O valor total estimado deste Contrato é de R$ 00.000,00 (__________________), conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº ______/________.
Parágrafo primeiro. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
Parágrafo segundo. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada dependerão das demandas e da aferição da
qualidade dos serviços por meio do Instrumento de Medição de Resultados - IMR previsto no item 10 do Termo de Referência nº 36/2021 (EP. ___________).
 
Cláusula Sexta — Da Dotação Orçamentária
O objeto deste contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 00.000.00.000.0000.0000 – _____________________, pela Rubrica item nº 0.0.00.00. –
_________________________________.
Parágrafo único. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à
Contratante, na Lei Orçamentária Anual.
 
Cláusula Sétima — Do Início da Prestação dos Serviços 
A Contratada deverá observar, para o início da prestação dos serviços, o cronograma abaixo descrito, onde serão repassadas informações, conhecimentos e
disponibilização da infraestrutura necessária para a realização dos serviços:

Etapa Descrição da Atividade Início Duração em Dias úteis Responsável

1 Reunião inicial Após assinatura do contrato 3 TJRR

2 Início oficial da prestação dos serviços Após a reunião inicial 5 CONTRATADA

3 Aprovação das metodologias de trabalho: MDS e MSS

Após o início oficial da prestação dos serviços

5 CONTRATADA

4 Primeira DPCT 5 TJRR
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Etapa Descrição da Atividade Início Duração em Dias úteis Responsável

5

Início dos serviços de Sustentação Após a primeira DPCT e aceite da primeira equipe 10

CONTRATADA

6 Garantia Após o aceite definitivo de cada demanda 250 CONTRATADA

Parágrafo primeiro. O prazo para início oficial da prestação dos serviços, 5 (cinco) dias úteis após a realização de reunião inicial, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, desde que motivado por pendências não sanadas na reunião inicial.
Parágrafo segundo. A reunião inicial que deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis após a assinatura do contrato, poderá ser presencial ou por
videoconferência. A reunião terá o objetivo de alinhamento das expectativas contratuais, esclarecimento das questões operacionais, administrativas e de
gerenciamento do contrato, sendo que os tópicos que ficarem decididos entre as partes serão formalizados em ata, com assinatura dos participantes, na forma do
item 6.3 do Termo de Referência.
Parágrafo terceiro. No prazo de até 10 (dez) dias úteis após cada DPCT a Contratada deverá firmar o Termo de Compromisso, Confidencialidade e Sigilo,
previsto no Anexo VI do Termo de Referência, o qual deverá ser assinado por todos os envolvidos na prestação dos serviços.
 
Cláusula Oitava — Dos Prazos de Atendimento
O prazo de execução dos serviços depende da metodologia de trabalho de cada demanda, sendo que em todos os casos, os serviços serão solicitados, sempre que
necessário, pelo Coordenador Técnico ou Gestor do Negócio, e executadas pela equipe designada pela Contratada. 
Parágrafo primeiro. Para cada demanda de desenvolvimento a Contratada deverá elaborar um Plano de Atividades, conforme modelo constante no Anexo IV
- Modelo do Plano de Atividades, do Termo de Referência, e conforme critérios estabelecidos no item 5 do referido instrumento, onde constará o cronograma
detalhado com os prazos e o planejamento de início e de entrega dos serviços e produtos de software. As demandas serão executadas em iterações com prazo para
solução definitiva no Plano de Atividades, estabelecido de acordo com a modalidade, prioridade, severidade e complexidade de cada caso.
Parágrafo segundo. Para as demandas de sustentação serão aplicados os prazos da tabela constante no item 5.10.29.18.2 do Termo de Referência, abaixo
transcrita:

Severidade Ocorrência Prazo para Solução
Definitiva

CRÍTICA

SUSTENTAÇÃO

Aplicável à erros ou inconsistências em funcionalidades críticas desenvolvidas e/ou
sustentadas pela contratada, que, caso não sejam resolvidas imediatamente, podem gerar
prejuízos financeiros ou de imagem ao TJRR ou a terceiros.

Exclusivamente em ocorrências criticas, será considerada a inexecução parcial os atrasos
superiores a 10 (dez) horas, e inexecução total, a falta de solução em até 24 (vinte quatro)
horas corridas.

Em quaisquer circunstâncias consideradas críticas, a área responsável do TJRR deverá
elaborar laudo técnico para subsidiar apuração de responsabilidades tanto no campo
administrativo quando judicial.

Em até 8 (oito) horas corridas
a contar do momento da
abertura formal.

ALTA
Aplicável à erros ou inconsistências em funcionalidades desenvolvidas e/ou sustentadas pela
contratada, que, caso não sejam resolvidas rapidamente, pode afetar a disponibilidade da
solução de software e/ou comprometer funcionalidades, dados ou ambientes.

Em até 24 (vinte e quatro)
horas corridas a contar do
momento da abertura formal.

MÉDIA
Não afeta a disponibilidade da solução de software, porém apresenta problema que
compromete funcionalidade, dados ou ambiente. Também aplicável para ajustes decorrentes
de aceitação parcial na avaliação das entregas.

Em até 2 (dois) dias úteis a
contar do momento da
abertura formal.

BAIXA Necessidade de melhoria ou ajuste em funcionalidade, dados ou ambiente. Tem caráter mais
preventivo, ou de garantia da qualidade do produto, que não afeta em sua disponibilidade.

Em até 4 (quatro) dias úteis a
contar do momento da
abertura formal.

AJUSTADA DESENVOLVIMENTO Execução de manutenções ajustadas conforme Plano de Atividades previamente aprovado. Conforme cronograma.

Parágrafo terceiro. O marco para início da contagem dos prazos para solução definitiva se inicia com o registro da demanda, seja por solicitação formal do
TJRR, seja por iniciativa da própria Contratada, exceto nos casos de demandas de desenvolvimento em que as interações serão ajustadas conforme cronograma
detalhado no Plano de Atividades aprovado.
 
Cláusula Nona — Do Local e Horário de Prestação dos Serviços
A critério da Contratada, os serviços poderão ser executados:

a. presencialmente, por profissionais que atuam in-loco nas dependências do edifício sede do TJRR, na Av. Capitão Ene Garcez, n.° 1696, bairro São
Francisco, CEP: 69.305-135, Boa Vista, Roraima;

b. remotamente por meio de acesso aos serviços com o auxílio de tecnologias de comunicação; ou utilizando-se das facilidades e vantagens de ambas
modalidades.

Parágrafo primeiro. A modalidade de atuação, será definida pela Contratada e ajustada e aprovada previamente pelo TJRR no Plano de Atividades.
Parágrafo segundo. As demandas serão registradas de segunda a sexta-feira, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, considerando o fuso horário de Boa Vista,
Roraima, mediante contato com a central de atendimento mantida pela Contratada.
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Parágrafo terceiro. Os atendimentos que dependam de contato com a equipe do TJRR deverão ocorrer em dias úteis, de segunda a sexta feira, entre 8h e 18h,
durante o horário de funcionamento ordinário do Tribunal e, eventualmente, em horário diverso, tendo em vista as peculiaridades das demandas de trabalho, desde
que antecipadamente acordado entre as partes.
Parágrafo quarto. Mensalmente, aproximadamente 1% das UST's mensais previstas no subitem 5.26.1 do Termo de Referência,  poderá haver necessidade de
execução de serviços fora do horário normal de expediente ou em finais de semana ou feriados, em razão de data limite para atendimento da demanda, ou
atendimento emergencial para tratamento de incidente específico, como por exemplo, a indisponibilidade de determinado software essencial para o bom
funcionamento do TJRR, ou situações excepcionais, tais como: manutenções programadas, antecipação de prazos de entrega, implementação de rotinas que
necessitem de paralisação dos serviços, depuração de erros críticos, plantão de atendimento para indisponibilidade de sistemas críticos, entre outros. Nestes casos,
exclusivamente a pedido do TJRR, a Contratada disponibilizará plantão de vinte e quatro horas, via acesso remoto e telefone de contato, sendo fornecidos dois
números, um principal e outro reserva, conforme previsto no item AG.3 do Catálogo de Serviços (Anexo I do Termo de Referência).
Parágrafo quinto. Deverão ser observadas as demais diretrizes dispostas no Termo de Referência.
 
Cláusula Décima — Da Garantia do Objeto
A garantia sobre os serviços executados vigerá por 12 (doze) meses, independente da vigência contratual, a contar da data do aceite definitivo e homologação do
produto de software entregue, sejam eles provenientes de demandas de desenvolvimento ou de sustentação. Nos casos de não correção ou reincidência de defeitos
dentro do período de garantia, serão aplicadas as penalidades cabíveis, mesmo quando o prazo de garantia de um determinado produto de software exceder a
vigência do contrato.
Parágrafo único. Na prestação da garantia deverão ser observadas todas as condições dispostas no Termo de Referência, em especial no item 5.23.
 
Cláusula Décima Primeira — Garantia de Execução do Contrato
A Contratada deverá apresentar à Administração, por meio da Fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura contrato,
comprovante de prestação de garantia, correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes
modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a.1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica, com correção monetária.

b. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia (do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço) ou
c. Fiança bancária.

Parágrafo primeiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
Parágrafo segundo. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia.

a. O bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.
b. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo desta cláusula por quaisquer das modalidades de

garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Parágrafo terceiro. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b. Multas moratórias e punitivas aplicadas à contratada;
c. Prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d. Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;
e. Prejuízos indiretos causados ao Contratante e prejuízos causados a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

Parágrafo quarto. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor
e/ou segurador.
Parágrafo quinto. A garantia deverá possuir validade 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetiva do
contrato, e será liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.
Parágrafo sexto. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é condição para acréscimos, supressões e
eventuais repactuações contratuais.

Cláusula Décima Segunda — Do Recebimento
Até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços e, em conformidade com o item 10.7.3 do Termo de Referência, a Contratada deverá
encaminhar no mínimo a seguinte documentação, para fins de validação dos serviços prestados:

a. Relatório Mensal de Atividades que contém a lista de serviços prestados e concluídos (iterações concluídas) e quantitativo de UST por iteração;
b. Relatório de Nível de Serviço e de Qualidade que deverá conter a medição de todos os Indicadores relativos a sanções, multas e glosas para o período.

Parágrafo primeiro. No prazo de até 01 (um) dia útil, contado da data de entrega pela Contratada da documentação descrita no caput desta cláusula, o fiscal
técnico realizará o recebimento provisório, mediante termo próprio não configurando aceite, para efeito de posterior verificação da conformidade e qualidade dos
serviços prestados.
Parágrafo segundo. Para aferição da qualidade dos serviços prestados, a Fiscalização Técnica adotará o Instrumento de Medição de Resultados  -
IMR apresentado no item 10 do Termo de Referência, seguindo as instruções contidas no referido instrumento.
Parágrafo terceiro. Mensalmente, a Fiscalização Técnica do Contrato validará o Relatório Mensal de Atividades e o Relatório de Nível de Serviço e de
Qualidade, em conjunto com os demandantes (Gestor do Negócio e/ou Coordenador Técnico), responsáveis pela aprovação de cada Plano de Atividades
submetido e disponibilizará à Contratada o IMR para conhecimento das anotações registradas, de acordo com a faixa de fator de ajuste de nível de serviço.
Parágrafo quarto. O serviço será considerado com qualidade quando não forem registradas ocorrências relacionadas à execução dos serviços ou quando o total
corrigido estiver dentro do limite de tolerância, conforme IMR.
Parágrafo quinto. A Contratada disporá do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do IMR do mês de referência, para apresentar a sua anuência.
Caso discorde, poderá apresentar contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas justificativas para cada ocorrência
registrada. Transcorrido o prazo para manifestação da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação ao relatório de ocorrências, presumir-se-á que
tenha aceitado as ocorrências registradas.
Parágrafo sexto. As justificativas da Contratada somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.
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Parágrafo sétimo. Caso a Contratada apresente contestação ao IMR, a Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar manifestação devidamente
justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua
competência. Nesse caso, os percentuais apontados pela fiscalização técnica poderão sofrer revisão e ajustes, os quais deverão ser devidamente comunicados
à Contratada. Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização técnica, os percentuais serão mantidos. Transcorrido o prazo para manifestação
da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências registradas.
Parágrafo oitavo. No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da Contratada, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais,
acompanhadas das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidão negativa de concordata e falência, no prazo máximo de 01 (um) dia útil,
contado da comunicação do Fiscal, ou do Gestor do Contrato caso o procedimento tenha sido submetido a ele.
Parágrafo nono. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento
ficará pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento se iniciará após a regularização da situação ou a
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para o TJRR.
Parágrafo décimo. Caso ocorra descumprimento ao prazo acima estabelecido, causado exclusivamente pela Contratada, esta deverá arcar com valores
decorrentes de juros e multas no faturamento, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo décimo primeiro. A primeira fatura do contrato deverá representar o montante devido à Contratada do dia de início da prestação dos serviços até o
último dia do mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao mês completo. Exemplificando: caso a prestação do serviço se inicie no dia 15, a primeira
fatura representará o valor devido do dia 15 até o último dia do mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao valor total do mês de referência. A mesma
regra se aplicará em caso de prorrogação da vigência contratual, celebrada por meio de Termo Aditivo. 
Parágrafo décimo segundo . Depois de comprovada a adequação dos serviços prestados e realizada a apuração do IMR, será efetuado o recebimento definitivo
dos serviços, através de termo próprio, o qual será emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório.
Parágrafo décimo terceiro . A fiscalização recusará o recebimento definitivo, enquanto houver pendências.
Parágrafo décimo quarto. Os serviços somente serão considerados concluídos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
Parágrafo décimo quinto. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executado em desacordo com o contrato.
 
Cláusula Décima Terceira — Do Pagamento
Após o recebimento definitivo, as notas fiscais serão encaminhadas para pagamento, que será realizado em no máximo 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada.
Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do
art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da
fatura.
Parágrafo segundo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo terceiro. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, o Procedimento deve ser instruído com as justificativas e motivos,
e ser submetidos à apreciação da Secretaria Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo quarto. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar
à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
Parágrafo quinto. A Contratada somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento dos encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. A empresa contratada poderá emitir nota fiscal/fatura com a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) ou Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme o caso.
Parágrafo sétimo. As notas fiscais/faturas emitidas com a incidência de ISS, terão seu pagamento condicionado à apresentação da Guia de Recolhimento do
imposto do município onde for realizado o serviço.
Parágrafo oitavo. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula não exime a Contratada do cumprimento de suas
obrigações, principalmente do pagamento dos seus empregados nas datas regulares.
Parágrafo nono. Sendo identificada cobrança indevida na fatura, a Fiscalização poderá, a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar
formalmente à Contratada a reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da nova
emissão.
Parágrafo décimo . Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, a Fiscalização comunicará formalmente os fatos à Contratada a fim de
que seja feita a dedução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último pagamento.
 
Cláusula Décima Quarta — Do Reajuste
Os preços deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se e a variação do ICTI (Índice de Custos da
Tecnologia da Informação), mantido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro índice que venha a
substituir, adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do caput desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
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Parágrafo único. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do caput desta cláusula.
 
Cláusula Décima Quinta — Das Sanções Administrativas
Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

a. Apresentar documentação falsa;
b. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c. Não mantiver a proposta;
d. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e. Comportar-se de modo inidôneo; ou
f. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma abaixo estabelecida:

a. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço
em mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do
item ou do serviço em atraso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que caracterizada a inexecução parcial; e
d. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo segundo. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução
do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
Parágrafo terceiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula Décima Primeira, acarretará a aplicação de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). (excluir se o contrato não exigir
apresentação de garantia)
Parágrafo quarto. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, que não poderão ser superiores ao valor contratado.
Parágrafo quinto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo sexto. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo sétimo. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
 
Cláusula Décima Sexta — Das Alterações
Este Contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração, com a apresentação das devidas justificativas, observando-se o
disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como do Anexo X da Instrução Normativa nº 05, de 2017, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG.
Parágrafo primeiro. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
Cláusula Décima Sétima — Da Rescisão
Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, este Contrato poderá ser rescindido, assegurada a concessão de contraditório e ampla
defesa, se a Contratada:

a. Descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado junto ao Contratante e
impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8666/93;

b. Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
c. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no

Termo de Referência, anexo do Edital;
d. Em caso de não comprovação da vantajosidade e efetividade do contrato.

Parágrafo primeiro. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o Contratante poderá rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do
término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 dias.
Parágrafo segundo. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas porventura incidentes;

Parágrafo terceiro. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
Parágrafo quarto. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo
da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
 
Cláusula Décima Oitava — Das Disposições Finais
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Este instrumento será publicado, por extrato, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
Comarca de Boa Vista/RR, conforme art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Quinta, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual instruirá o feito e o submeterá à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos.
 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes assinam este instrumento eletronicamente.
 
ANEXO I - Discriminação do objeto

ITEM

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 Prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de software, baseado
nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, sob demanda, dimensionados em US UST    

 

 

ANEXO II

Modelo de Declaração de Preposto

Eu, (Incluir nome do representante), representante legal da empresa (Incluir nome do licitante), declaro, para os devidos fins, que referida empresa se compromete a
manter preposto, durante o prazo de vigência do Contrato nº _______/________.

Nome do Preposto:

CPF:

RG:

Qualificação Profissional:

Endereço:

Telefone/WhatsApp:

E-mail:

 

ANEXO III

Modelo de Declaração de Informações para Fornecimento - DIF
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Documento assinado eletronicamente por DIANE SOUZA DOS SANTOS, Subsecretário(a), em 21/05/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON RIBEIRO GOMES, Subsecretário(a) (em exercício), em 24/05/2021, às 10:51, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1034866 e o código CRC D185F6C7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: -

http://www.tjrr.jus.br.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

SEI N.º 0000656-02.2020.8.23.8000
Assunto: Recurso. Pregão Eletrônico n.º 007/2021 - Formação de sistema de registro de preços para
eventual contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de
softwares.
 

1. Após a realização do Pregão Eletrônico n.º 007/2021, cujo objeto é a formação de
registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e
sustentação de softwares, para atender demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência n.º 100/2021 (Ep. 0987958), vieram os
autos para deliberação acerca dos Recursos interpostos pelas empresas CTIS TECNOLOGIA S/A e
INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA (Ep. 1062685 e 1062682)
contra decisão do Pregoeiro que declarou declarou vencedora do item único a empresa LAMPPIT
SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA  (Ep. 1057380), bem como homologação da licitação.

2. Em síntese, as Recorrentes alegam que a vencedora feriu o princípio da vinculação ao
edital, no que tange à ausência de comprovação/incompatibilidade dos requisitos de qualificação técnica e
os valores constantes na planilha de custo, citados como "impraticáveis" dadas as exigências de
experiência e formação exaradas no certame.

3. Ao analisar o mérito das razões recursais, o Pregoeiro refutou
o argumento apresentado pelas Recorrentes uma vez que "a recorrida comprovou o atendimento de sua
Qualificação Técnica, fato verificado pela equipe técnica da SUBPTIC (1053494); a exequibilidade da
proposta apresentada, haja vista a prática de preços compatíveis em contratos assinados
anteriormente com outros órgãos da esfera governamental;  e, por fim, justificou a compatibilidade dos
salários praticados pela empresa com a média salarial do mercado público e privado, juntando vasta
documentação para comprovar os seus argumentos, atendendo desta forma às especificações
disciplinadas no Instrumento Convocatório" (Ep. 1066302).

4. Em análise do feito, o Núcleo Jurídico Administrativo emitiu o PARECER
SG/NUJAD N.º 264/2021 (Ep. 1076483), opinando pelo indeferimento dos Recursos, uma vez que se
constatou a exequibilidade da proposta apresentada pela Recorrida e que "a formação de preço da
proposta de cada licitante deve obedecer as  especificações disciplinadas no Instrumento Convocatório,
devendo o licitante levar em consideração para tanto a média salarial do mercado público e privado, o
que resta comprovado através da documentação anexada aos autos (evento 1051981)". 

5. Portanto, a Recorrida comprovou todos os requisitos previstos no Edital do certame,
não merecendo prosperar as alegações das Recorrentes.

6. Diante do exposto, decido:
a) No que se refere às peças recursais, nego-lhes provimento para manter a decisão

contida no Ep. 1066302,  por compartilhar do entendimento do Pregoeiro e do NUJAD, exarado no
Parecer Jurídico SG/NUJAD n.º 264/2021 (Ep. 1076483), os quais adoto como razão de decidir.

b) Por consequência, considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, com
fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 1º, inciso III, da Portaria TJRR n. 494/21,
posto que processado em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, a Lei Complementar n.º 123/06, as
Resoluções TJRR nº 026/06 e 08/15 e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista a previsão
contida nos itens 15 e 16 do Edital, homologo o processo licitatório realizado na modalidade Pregão
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Eletrônico, registrado sob o nº 007/2021, em conformidade com o julgamento efetuado pelo Pregoeiro,
que declarou vencedora do certame a empresa LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, no valor
total de R$ 6.920.100,00 (seis milhões, novecentos e vinte mil e cem reais), conforme
proposta final constante a Ep. 1054823. 

7. Ao corpo técnico da SG para adotar as seguintes medidas:
a) publicação de extrato desta Decisão;
b) homologação no respectivo site de licitações; e
c) notificação da empresa CTIS TECNOLOGIA S/A e INDRA BRASIL SOLUÇÕES
E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA  acerca do teor desta Decisão,
especialmente quanto ao não provimento dos Recursos.
8. Após, à SUBCOM para formalização da Ata de Registro de Preços, publicação do

resultado da licitação e demais providências necessárias, conforme Fluxo do Portal Simplificar.
 

Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIOGO JÁCOME QUEIROZ, Secretário
Geral, em 27/07/2021, às 21:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência
- TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1082713 e o código CRC D4437D17.
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