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67
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

26000
SUSTENTACAO DE 
SOFTWARE

Contratação de 
serviço contínuo de 
suporte ORACLE\, 
incluindo manutenção 
e atualizações de 
versões de licenças de 
softwares\, de acordo 
com as políticas 
disponibilizadas pela 
Oracle

UN 8 8.759,26 70.074,08

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 SIM CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

Visando manter e garantir o bom funcionamento dos sistemas e aplicações 
utilizados pela UFMG, no desenvolvimento de suas atividades institucionais, faz-
se necessário a contratação dos serviços de renovação de suporte técnico e 
atualização de versões dos softwares que compõem o ambiente de produção que 
hospeda tais aplicações. O gerenciador de banco de dados Oracle é um dos 
componentes fundamentais da plataforma que desempenha papel crítico na 
estrutura de tecnologia da informação do CECOM. Sobre esta plataforma são 
executados os bancos de dados corporativos que fornecem informações a diversos 
sistemas e serviços amplamente utilizadas pela comunidade universitária bem 
como por entidades externas. Ao todo são mais de 130 aplicações que diretamente 
armazenam e/ou fazem uso dos dados armazenados neste sistema de 
gerenciamento de banco de dados. Dentre outros podemos citar: Sistemas de 
Gerência de Informações Acadêmicas (SIGA), Sistema de Compras e Licitações, 
Diário de Classe, Armazém de Dados, etc, são alguns exemplos de sistemas que 
armazenam e fazem uso das informações contidas nos banco de dados Oracle. 
Dada a sua importância institucional, as características de disponibilidade, 
integridade e confiabilidade, oferecidas por esta plataforma, são fundamentais para 
garantir o bom desempenho destas aplicações. Interrupções não planejadas destes 
sistemas ou falhas de segurança prejudicando o bom andamento das atividades 
institucionais, denegrindo a imagem da UFMG perante a sociedade. Conforme 
descrito na carta da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) a 
empresa Oracle do Brasil Sistemas LTDA. detém os direitos autorais e de 
propriedade intelectual dos produtos Oracle e é a única autorizada a executar os 
serviços de suporte técnico e a contratar renovação dos serviços de suporte técnico. 
Os Parceiros Comerciais da Oracle do Brasil Sistemas LTDA. estão autorizados a 
comercializar a venda dos produtos com suporte técnico Oracle por um prazo 
máximo de um ano. Após esse prazo, a Oracle é fornecedora exclusiva, conforme 
citado, dos serviços de suporte pleiteados. Como consequência da propriedade dos 
direitos autorais do software, a contratação da própria Oracle para prestar os 
serviços de suporte traz o diferencial por ser ela é a única que pode proceder à 
atualização dos produtos de software. Isto inclui eventuais necessidades de 
mudança nos fontes dos produtos para correção de erros ou aplicação de 
modificações corretivas no software.

71
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

26000
SUSTENTACAO DE 
SOFTWARE

Contratação dos 
serviços de suporte e 
atualização para o 
software WebSphere, 
a saber: 3360 PVUs - 
IBM WebSphere 
Application Server 
Network 
Deployment - 
Processor Value Unite 
(PVU) - Software 
Subscription & 
Support Renewal.

UN 3360 69,31 232.881,60

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 SIM CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

Justificamos a contratação para prestação de serviços de e atualização de licenças e 
suporte para o software IBM WebSphere Application Server Network 
Deployment, pelo fato deste produto hospedar os principais sistemas e serviços em 
uso pela comunidade universitária, tais como sistema de gestão acadêmica (SIGA), 
sistema de compras e licitação, Diário Eletrônico etc. O produto apresenta 
características de robustez, desempenho, escalabilidade e confiabilidade 
diferenciadas. Opções de software livre avaliadas não tem ainda se mostrado 
competitivas, para serviços com tais características e criticidades, por não estarem 
no mesmo patamar tecnológico ou por agregarem custos indiretos de gestão e 
migração.

72
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

26000
SUSTENTACAO DE 
SOFTWARE

Contratação dos 
serviços de suporte e 
atualização para o 
software Lotus 
Protector, a saber: 800 
PVUs - IBM Lotus 
Protector for Mail 
Security - Processor 
Value Unit (PVU) - 
SW Subscription & 
Support.

NMS 800 135,00 108.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 SIM CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

A Universidade Federal de Minas Gerais utiliza o software IBM Lotus Protector 
for Mail Security na implementação do serviço de filtragem de mensagem para o 
serviço de correio eletrônico. Este serviço é responsável pela verificação de todas 
as correspondências eletrônicas endereçadas à UFMG, com o objetivo de 
identificar e marcar as correspondências consideradas SPAM ou que contenham 
algum tipo de Malware. A contratação dos serviços de suporte e atualização de 
licenças é necessária pois a atualização das bases de dados de verificação e 
identificação de Malwares, Virus e SPAMs, está vinculado a manutenção de 
contrato de suporte ativo. Sem estas atualizações diárias, a efetividade do sistema 
de Antispam ficaria comprometida, permitindo todo tipo de mensagem indesejada 
fosse entregue ao usuário final, com sérias implicações de segurança. Poderiam 
ocorrer vazamento de informações sensíveis e sequestro de informações, resultado 
em perdas para o erário além de afetar a imagem da instituição.
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73
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

26000
SUSTENTACAO DE 
SOFTWARE

Contratação dos 
serviços de suporte e 
atualização para o 
software Rational, a 
saber: 6 SWs - IBM 
Rational Application 
Developer for 
WebSphere 
Software - Authorized 
User SW Subscription 
& Support.

UN 6 1.883,33 11.299,98

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 SIM CECOM SIM
Aprovado 
(AC)

A adoção do IBM Rational Application Developer for WebSphere Software como 
o software que iria suportar o desenvolvimento das aplicações JAVA, se deve ao 
fato de que além de ser um software que garante total compatibilidade com o IBM 
WebSphere Application Server Network Deployment, possui os mesmos níveis de 
segurança, desempenho e confiabilidade deste último, garantindo uma melhor 
produtividade das equipes de desenvolvimento, facilitando a manutenção e 
possibilitando a criação de sistemas de melhor qualidade. Esta ferramenta, aliada à 
metodologia ágil de desenvolvimento, possibilitou ao Centro de Computação 
aumentar o número de projetos viabilizando novos serviços para a comunidade 
universitária. O IBM Rational Application Developer for WebSphere Software são 
protegidos por copyright e licenciado. A IBM concede aos seus clientes a licença 
vitalícia e exclusiva para utilizar os Softwares sempre que estas são adquiridas 
legalmente. Com a renovação da subscrição de atualização e suporte para o IBM 
Rational Application Developer for WebSphere Software, o Centro de 
Computação continuará com o direito de utilizar o telesuporte autorizado do 
fabricante IBM, bem como a garantia de acesso às novas versões deste software, 
acesso aos bancos de dados IBM contendo informações sobre defeitos, restrições e 
correções, que são de fundamental importância para a atual estrutura de 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas utilizados pela Universidade Federal 
de Minas Gerais.

124
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27472

LICENCIAMENTO 
DE DIREITOS 
PERMANENTES DE 
USO DE OUTROS 
SOFTWARES 
PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR

Aquisição de software 
de desenvolvimento 
de aplicações 
PowerBuilder;

UN 5 7.000,00 35.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

O Centro de Computação utiliza o software PowerBuilder para o desenvolvimento 
de aplicações administrativas básicas em arquitetura cliente/servidor e para uso 
departamental. A versão atual encontra-se defasada, apresentando a necessidade de 
atualização em função das melhorias tecnológicas introduzidas e da necessidade de 
manutenção dos sistemas legados.

128
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27472

LICENCIAMENTO 
DE DIREITOS 
PERMANENTES DE 
USO DE OUTROS 
SOFTWARES 
PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR

Aquisição de licenças 
de servidor de 
aplicações Power 
Server Web 
Enterprise

UN 1 120.000,00 120.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

O Centro de Computação utiliza, atualmente, o software Citrix Presentation Server 
para a disponibilização das aplicações administrativas desenvolvidas no ambiente 
PowerBuilder. Este software permite aos usuários o acesso WEB a estas aplicações 
de maneira rápida e segura, possibilitando maior agilidade e segurança no 
desenvolvimento das atividades administrativas da instituição. O Centro de 
Computação visando manter a qualidade de seus serviços e reduzir os custos 
operacionais, pretende adquirir o software Power Server Web, da própria Appeon, 
fabricante do Powerbuilder, para prover o serviço de disponibilização de 
aplicações WEB. A aquisição deste software é de vital importância para o bom 
andamento das atividades institucionais uma vez que vários sistemas e serviços 
estão baseados nele, tais como: Sistemas de controle de ponto, Sistema de apoio a 
pagamentos de pessoal, Sistema de avaliação de desempenho etc.

131
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27472

LICENCIAMENTO 
DE DIREITOS 
PERMANENTES DE 
USO DE OUTROS 
SOFTWARES 
PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR

Aquisição de licença 
de Windows Server 
2019 ou superior.

UN 1 3.000,00 3.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Renovação 
de 

subscrição 
de suporte e 
atualização 
de software

Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

Justificamos esta aquisição devido ao fato de que o software Power Shell Web, 
necessário para a atualização dos servidores de disponibilização de aplicações, ter 
como pré-requisito a instalação em ambiente Windows Server. O serviço de 
disponibilização de aplicações é de vital importância para o bom desenvolvimento 
das atividades institucionais, pois vários sistemas de controle administrativos são 
disponibilizados nesta plataforma.

Total: 7 item(s)
Valor total de itens: R$ 580.255,66


