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

Processo: Renovação de suporte de 100 licenças de Citrix Virtual
Apps and Desktops (Proc. N° 254970)
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Estudo Técnico Preliminar de TIC - Análise de Viabilidade (ID 6369858)
Especificação dos Requisitos da Demanda (ID 6369859)
Requisitos de Negócio - Integrante Demandante:
1. Garantir a adequação e modernização da infraestrutura, sistemas e serviços de
TIC.
2. Prover recursos tecnológicos para atender às demandas da Justiça do Trabalho
da 9ª Região.
Requisitos Legais - Integrante Demandante:
1. A presente contratação deve observar a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
2. A presente contratação deve observar a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
que institui modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns.
3. 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).
4. A presente contratação deve observar o Inc. III, Art. 3º, do Decreto 7.174/2010.
Requisitos de Manutenção - Integrante Demandante:
Durante o prazo de direito de atualização evolutiva (12 meses), todas as novas
versões devem ser disponibilizadas ao TRT.
Disponibilização, por parte do fabricante, SEM ÔNUS para o Tribunal, durante a
vigência do serviço:
Atualizações de segurança;
Correção de bugs;
Suporte;
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Atualizações para as mais recentes versões dos softwares adquiridos
incluindo aquelas que tragam novas funcionalidades.
GILMAR
ANTÔNIO
ARNOLD 04
/11/2021
SSW

Requisitos Temporais - Integrante Demandante:
As licenças deverão ter direito de atualização evolutiva de versão pelo período de
1 (um) ano a partir do cadastro no site oficial disponível ao CONTRATANTE.
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A entrega das licenças deverá ocorrer em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da assinatura do contrato ou documento equivalente.
Requisitos de Segurança da Informação - Integrante Demandante e Técnico.:
deverá seguir todas as Normas, Políticas e Procedimentos de Segurança
estabelecidas para execução do Contrato, tanto nas dependências da Contratante
como externamente.
Requisitos do Projeto de Implantação - Integrante Técnico:
Não aplicável, software já está instalado e em uso no ambiente do Tribunal.
Requisitos de experiência/formação da equipe que projetará, implantará e manterá Integrante Técnico:
Não se aplica.
Requisitos de Segurança, sob o ponto de vista técnico - Integrante Técnico:
Não se aplica.

Análise do Mercado de TIC (ID 6369873)
Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI:
Não se aplica
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil:
Não se aplica.
Modelo de Requisitos Moreq-Jus:
Não se aplica

Adequação do Ambiente do Órgão (ID 6369878)
Necessidade de Adequação - Infraestrutura tecnológica:
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Não há necessidade de adequação de infraestrutura tecnológica.
Necessidade de Adequação - Infraestrutura elétrica:
Não há necessidade de adequação de infraestrutura elétrica.
Necessidade de Adequação - Logística de implantação:
Não há necessidade de adequação quanto à logística de implantação.
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Necessidade de Adequação - Espaço físico:
Não há necessidade de adequação quanto ao espaço físico.

Necessidade de Adequação - Mobiliário:
Não há necessidade de adequação de mobiliário.

Transferência de Conhecimento:
Não se aplica. Software já está em uso no Tribunal.
Direitos de Propriedade Intelectual:
Não se aplica
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