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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

DESPACHO

Ao Nugti,
Segue à resposta ao Despacho TRF1-NUGTI 7076823:
 
Relatório
Trata-se da aquisição de equipamentos de reposição meios para prestação de serviços de

gravação de eventos e pós-edição deste Tribunal. O processo foi recebido nesta unidade para avaliar a
natureza dos serviços como sendo ou não de TI, conforme Informação SEALI 3636301.

 
Justificativa
De acordo com o DOD 6370980, a licitação pretende adquirir equipamentos

especializados para reposição, usados na prestação de serviço de gravação de eventos e processo de pós-
edição que não se caracterizam como bens que normalmente compõe uma solução de TI tais como
servidores de aplicação, equipamentos de redes de comunicação e de microinformática etc. Não há nesse
caso a principal propriedade da solução de TI: a composição ou a integração singular de bens e/ou serviços
para alcançar um resultado; mas sim mera necessidade de equipamentos para reposição já completamente
especificados no Termo de Referência 6722846. Além disso, o objeto não contempla outros elementos
capazes de caracterizar uma solução de TI: o produto de software e o serviço de TI. Logo, o processo de
aquisição pode ser conduzido pelos profissionais, servidores de apoio especializados da área em questão,
responsáveis pelo serviços, sem a necessidade de envolver servidores especializados em informática desta
Secretaria com a formação de uma equipe de planejamento para a contratação.

 
Conclusão
Diante do exposto, entendemos que a aquisição em análise não caracteriza uma Solução

de TI.
 
Respeitosamente,
 

Diego Ferreira Garcia
Analista Judiciário

 
 

Documento assinado eletronicamente por Diego Ferreira Garcia, Analista Judiciário, em
08/11/2018, às 17:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
7126327 e o código CRC CB837E1C.
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