PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Processo: Processo de Contratação - Adesão à ATA da UFV Aquisição de webcams (Proc. N° 282837)
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Estudo Técnico Preliminar de TI - Análise de Viabilidade (ID 7878222)
Especificação dos Requisitos da Demanda (ID 7878223)
Requisitos de Negócio - Integrante Demandante:
A aquisição das webcams tem por objetivo padronizar o ambiente das Salas de
Audiências das Varas do Trabalho da Capital e Interior que utilizam esse periférico
para a realização de audiências telepresenciais.
Ao mesmo tempo adaptar as unidades para utilização do Sistema de Designação de
Oitiva de Testemunhas por Videoconferência (SISDOV), evitando deslocamento
desnecessário e oferecer novas alternativas de comunicação.
Requisitos de Capacitação - Integrante Demandante e Técnico:
Não há necessidade de capacitação, por tratar-se de um periférico de TIC de uso
comum.
Requisitos Legais - Integrante Demandante:
A presente contratação deve observar a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
A presente contratação deve observar a Resolução nº 182, de 17 de outubro de
2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle
administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
A presente contratação deve observar o Inc. III, Art. 3º, do Decreto 7.174/2010.
Requisitos de Manutenção - Integrante Demandante:
1. A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico de ação corretiva ou ainda,
indicar loja autorizada do fabricante do equipamento para reparo especializado,
tendo como tempo de solução 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento
da notificação que lhe for entregue oficialmente;
2. No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, ou
em caso de defeitos ou problemas persistentes, o Credenciado ou Fabricante
deverá promover a sua substituição em caráter definitivo por outro de mesmas
características técnicas e em perfeito estado de funcionamento, sem que isto
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implique ônus adicional para o Tribunal. A substituição definitiva será admitida a
critério da Secretaria de Tecnologia da Informação, após prévia avaliação
técnica dos Fiscais do Contrato quanto às condições de uso do equipamento
ofertado, em relação aquele a ser substituído. A substituição deve ocorrer no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação
que lhe for entregue oficialmente.
Requisitos Temporais - Integrante Demandante:
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1. O prazo de entrega é de no máximo 30 (trinta) dias corridos a partir da
assinatura da carta-contrato;
2. O objeto será recebido provisoriamente após a entrega da respectiva Nota Fiscal
/Fatura, pelo gestor/fiscal da carta-contrato, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência
e na proposta;
3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes em Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da
CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
5. O prazo de garantia do equipamento deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a
partir do recebimento definitivo.
Requisitos de Segurança da Informação - Integrante Demandante e Técnico.:
1. A CONTRATADA deverá seguir todas as Normas, Políticas e Procedimentos de
Segurança estabelecidas pela Contratante para execução do Contrato;
2. Resolução administrativa 85/2018 Institui a Política de Segurança da Informação
(PSI) e Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. (https://www.trt9.jus.br/portal
/arquivos/6774415).
Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais - Integrante Demandante:
Sociais - A empresa deverá estar habilitada juridicamente e em regularidade
fiscal e trabalhista.
Sociais - Cumprir o disposto no Inc. XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal de
1988, quanto ao emprego de menores.
Ambientais - Os equipamentos deverão ser entregues devidamente
acondicionados em embalagens individuais adequadas, que utilizem
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e a armazenagem.
Ambientais - Promover a correta destinação dos resíduos resultantes da
prestação do serviço, tais peças substituídas, embalagens, entre outros,
observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental (Lei nº
12.305/2010).
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Culturais - A documentação técnica/manuais necessários à instalação e
operação do equipamento deve apresentar o idioma português.
Requisitos de Arquitetura Tecnológica - Integrante Técnico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Videochamadas em Full HD de 1080p;
Gravação de vídeo em Full HD de 1080p a 30 quadros por segundo;
Áudio estéreo com microfones duplos embutidos;
A tampa de proteção de privacidade coloca você no controle do que você mostra;
Foco automático em HD e correção de luz;
Captura avançada de vídeo e foto;
Compatibilidade: Windows® 10 ou posterior, Windows 8, Windows 7; macOS
10.10 ou posterior, Chrome OSTM, AndroidTM v 5.0 ou superior;
Porta USB
Dimensões: Altura x largura x profundidade: 43,3 mm x 94 mm x 71 mm;
Conteúdo da embalagem: Webcam com cabo de 1,5 m, documentação do
usuário;
Garantia: 12 meses.
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Requisitos do Projeto de Implantação - Integrante Técnico:
Não há necessidade de projeto de implantação, pois trata-se apenas de aquisição de
periférico de TIC de uso comum.
Requisitos de Garantia e Manutenção - Integrante Técnico:
1. A garantia de do objeto deve ser de no mínimo 12 (doze) meses;
2. O serviço de garantia deverá contemplar a garantia do equipamento bem como a
garantia das peças e ou módulos porventura repostos;
3. Todos os serviços prestados, bem como equipamentos, módulos ou peças
substituídas deverão ser reconhecidos pelo fabricante e elegíveis de suporte
técnico pelo fabricante ou seu distribuidor oficial no território nacional;
4. Todos os custos relativos ao transporte do objeto correrão exclusivamente por
conta da CONTRATADA;
5. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, peças e equipamentos de
reposição necessários aos serviços contratados;
6. A CONTRATADA deverá entregar o objeto na Seção de Ativos de Infraestrutura
do TRT9, localizada na Av. Vicente Machado, nº 400 - 6º andar do prédio anexo
- Centro, Curitiba - PR. Em caso de mudança de endereço do local de
instalação, o CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA previamente
para readaptação dos serviços. A eventual mudança de endereço para o mesmo
município não deverá acarretar ônus para a CONTRATANTE. A entrega de
equipamentos, peças ou módulos não pressupõe a prestação do serviço de
instalação ou configuração pela CONTRATADA.
Requisitos de experiência/formação da equipe que projetará, implantará e manterá Integrante Técnico:
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Não há necessidade, pois trata-se apenas de aquisição de periférico de TIC de uso
comum.
Requisitos de Metodologia de Trabalho - Integrante Técnico:
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A forma de recebimento será da seguinte forma:
1. Provisoriamente: pelo gestor/fiscal desta carta-contrato, após a entrega do objeto
e da respectiva Nota Fiscal/Fatura;
2. Definitivamente: pelo gestor/fiscal desta carta-contrato, em até 10 (dez) dias
úteis após o recebimento provisório, quando emitirá termo de recebimento
definitivo;
3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituído
no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação à CONTRATADA, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
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Requisitos de Segurança, sob o ponto de vista técnico - Integrante Técnico:
1. A Contratada deverá seguir todas as Normas, Políticas e Procedimentos de
Segurança estabelecidas pela Contratante para execução do Contrato;
2. Resolução administrativa 85/2018 Institui a Política de Segurança da Informação
(PSI) e Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. (https://www.trt9.jus.br/portal
/arquivos/6774415).

Análise do Mercado de TI (ID 7878237)
Portal do Software Público Brasileiro:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.
Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.
Modelo de Requisitos Moreq-Jus:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.

Adequação do Ambiente do Órgão (ID 7878242)
Necessidade de Adequação - Infraestrutura tecnológica:
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Não há necessidade de adequação, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de
uso comum.
Necessidade de Adequação - Infraestrutura elétrica:
Não há necessidade de adequação, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de
uso comum.
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Necessidade de Adequação - Logística de implantação:
Não há necessidade de adequação, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de
uso comum.
Necessidade de Adequação - Espaço físico:
Não há necessidade de adequação, por tratar-se de um equipamento portátil.
Necessidade de Adequação - Mobiliário:
Não há necessidade de adequação, por tratar-se de um equipamento portátil.
Transferência de Conhecimento:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.
Direitos de Propriedade Intelectual:
Não se aplica, pois trata-se de aquisição de periférico de TIC de uso comum.
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