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1. UNIDADE REQUISITANTE: Divisão de Segurança e Transporte/Telefonia e Divisão Administrativa

e Judiciária do Fórum Autran Nunes.

2. NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO: O nosso Tribunal, a exemplo de qualquer

órgão público ou empresa privada, necessita de sistema de telefonia a fim de agilizar suas comuni-

cações internas e externas. Assim sendo, temos centrais de PABX de grande porte no TRT Sede e

no Fórum Autran Nunes e devemos manter sempre em devido e pleno funcionamento as referidas

centrais de PABX e todos os ramais que as compõem. Para tanto não podemos prescindir de servi-

ços especializados de manutenção preventiva e corretiva e com a devida reposição de peças. Res-

saltamos que as duas centrais são de excelente qualidade e que possuem em torno de 20 anos de

uso, por isso, solicitamos no Termo de Referência que a futura contratada tenha experiência com a

marca (Alcatel) e modelo (4300M) das centrais. Visto que não é fácil encontrar no mercado mante-

nedora que possui mão de obra qualificada e com condições e disponibilidade para fornecer peças

para as centrais em questão. Ressalte-se ainda que, além da  manutenção das duas centrais de

PABX e seus periféricos, o objeto do contrato inclui também a manutenção da parte de rede (fia-

ção e tomadas) de todos os prédios do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes. Pontuamos que tal

serviço é altamente especializado, tanto em termos de pessoal capacitado como de material ade-

quado, e que não possuímos nos quadros do Tribunal pessoas aptas para esse serviço. A desapro-

vação dessa solicitação tornará absolutamente inviável as comunicações telefônicas internas e ex-

ternas do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes e poderá comprometer até mesmo parte da segu-

rança dessas unidades, por conta da ausência da importante ferramenta de comunicação que é a

telefonia.

3.  SOLUÇÕES DISPONÍVEIS  NO  MERCADO E JUSTIFICATIVA DA  SOLUÇÃO  ESCOLHIDA:  Não  se

vislumbram outras soluções disponíveis para atender essa necessidade

4.  DESCRIÇÃO  SUCINTA,  PRECISA,  SUFICIENTE  E  CLARA  DO  OBJETO  A  SER  CONTRATADO:
Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva para as centrais de PABX do TRT

Sede e do Fórum Autran Nunes  e seus periféricos com reposição de peças. Incluindo, também,

toda parte de rede referente a todos os ramais das duas centrais e das linhas diretas do TRT e do

Fórum Autran Nunes.

 

5. AVALIAÇÃO DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA, SOB OS PONTOS
DE VISTA TÉCNICO E ECONÔMICO: Como o objeto dessa solicitação é único, não se faz necessário

o seu parcelamento.

6. AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-:
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Para  comprovação da qualificação econômico-financeira  o licitante  deverá  apresentar  Certidão

Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.  ESTIMATIVA  DO  QUANTITATIVO,  COM  A  RESPECTIVA  INDICAÇÃO  E  DOCUMENTAÇÃO  DO
MÉTODO  DE  CÁLCULO  UTILIZADO  PARA  A  DEFINIÇÃO  DAS  QUANTIDADES  PRETENDIDAS,
PREFERENCIALMENTE  COM  BASE  NO  HISTÓRICO  DE  CONTRATAÇÕES  E  DE  CONSUMO
ANTERIORES E DA EXPECTATIVA DE NECESSIDADE FUTURA:
O objeto dessa solicitação já se fez constar em contratos anteriores. São duas centrais de PABX da

marca Alcatel – modelo 4300M, sendo uma instalada no TRT Sede e a outra instalada no Fórum

Autran Nunes. A central de PABX do TRT Sede possui 300 (trezentos) ramais e a central de PABX do

Fórum Autran Nunes possui  200 (duzentos)  ramais,  que contemplam todos os  pavimentos  de

todos os prédios onde estão as duas centrais de PABX. As duas centrais de PABX perfazem um total

de 500 (quinhentos) ramais, que fazem com que a central de PABX do TRT Sede represente 60% do

objeto dessa contratação e que a central de PABX Fórum Autran Nunes represente 40% do objeto

dessa  contratação.  Ressalte-se  que,  pela  amplitude  do  TRT  Sede  e  do  Fórum,  temos  uma

quantidade de ramais extremamente enxuta nas duas centrais, o que nos permite uma satisfatória

economia com esse serviço de manutenção. Essa economia na quantidade de ramais se dá em

grande parte por dispormos da possibilidade de uso de extensões de ramais. Em alguns casos há

ramais com mais de uma extensão, isso sem comprometer de forma alguma o funcionamento dos

ramais e das centrais de PABX. Possuímos também um sistema de rede (fiação) interna que nos

permite conectar e interligar todos os ramais em todos os prédios que fazem parte do TRT Sede e

mesmo ocorre com relação aos ramais e prédios do Fórum Autran Nunes. Informamos que, em

relação a parte de rede, o contrato envolve também as linhas diretas do TRT e do Fórum, que

atualmente são somente duas linhas: uma instalada na Presidência do TRT Sede e outra instalada

da Divisão Administrativa e Judiciária do Fórum Autran Nunes.

8. ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, FUNDAMENTADO EM PREÇOS PRATICADOS NO
ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EM AMPLA PESQUISA DE
MERCADO: A presente solicitação tem o valor mensal estimado em R$ 5.360,00 (cinco mil e tre-

zentos e sessenta reais) e o valor anual estimado em R$ 64.320,00 (sessenta e quatro mil e trezen-

tos e vinte reais).

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: Pelo exposto nesse Estudo Prelimi-

nar, a presente contratação é viável e está prevista no Plano Anual de Contratações. 

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO: Esta

contratação atende ao disposto no Planejamento Estratégico 2021-2026 deste Regional, aprovado

pelo ATO TRT7.GP Nº 64/2021, observando, especialmente, o previsto no  Objetivo Estratégico

Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas - Garantir estrutura, sistemas de

informação, processos de trabalho padronizado, bem como pessoal qualificado para o tratamento

e solução das demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior segurança jurídica, economia

processual e racionalidade administrativa na gestão judiciária. Alinhamento aos macrodesafios do

Poder Judiciário: Consolidação dos Sistemas de Precedentes Obrigatórios. 

Fortaleza, 14 outubro de 2021



ANTONIO FERNANDO BRAGA COSTA
Divisão de Segurança e Transporte/Telefonia

KLAYTON COELHO DE SOUZA
Divisão de Segurança e Transporte

NAPOLEÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Divisão Administrativa e Judiciaria do Fórum Autran Nunes


	21. DOCUMENTO - ESTUDOS PRELIMINARES
	Pág. 1
	Pág. 2
	Pág. 3


