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Nome Unidade Função
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Gabinete da Presidência Secretário-Geral da
Presidência

NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA Diretoria-Geral Diretora-Geral

PATRICIA  CABRAL MACHADO Secretaria de Gestão
Estratégica

Secretária

FRANCISCO JONATHAN MAIA SETIC Secretário

FRANCISCO OTAVIO COSTA 16ª VT de Fortaleza Diretor

REGINALDO GARCIA DUPIM NGTIC Coordenador
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Pauta Deliberação

1. Alterações no plano de aquisições de TIC de 2021;

Em virtude de atualização de valores e
necessidade de revisão do Plano de
Contratações de TIC de 2021 (elaborado a partir
da

proposta prévia encaminhada em maio de 2020),
propomos ao Comitê as mudanças presentes no
documento abaixo (também em

anexo), com as respectivas fundamentações:

https://docs.google.com/document/d/1TY19BzPG
XkL-oH212kg6VGRiSfgkWBzywrsg6-wr2Eg/

Proposta encaminhada por email ao Comitê, em
reunião virtual, de acordo com o Ato TRT7.GP Nº
30, de 24 Março de 2021.

Cópia dos email´s em anexo.

Com a manifestação pela
aprovação por parte de cinco
membros deste comitê,
incluindo o proponente,
consideramos a proposta

de alterações no plano de
aquisições de TIC de 2021
aprovada.

Votaram pela aprovação:

Dra. Regina Glaucia Cavalcante
Nepomuceno;

Fernando Antonio de Freitas
Lima;

Patricia Cabral Machado;

Neiara Sao Thiago Cysne Frota
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

VOTARAM ASSINATURA

REGINA GLAUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO

PROAD

FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA PROAD

NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA PROAD

PATRICIA  CABRAL MACHADO PROAD

FRANCISCO JONATHAN MAIA PROAD

Fortaleza-CE, 07 de maio de 2021

___________proad_____________

Reginaldo Dupim
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Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Proposta de alterações no Plano de Aquisições de TIC 2021 - Para deliberação 
8 mensagens

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 4 de maio de 2021 13:45
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de 
TIC.

Em virtude de atualização de valores e necessidade de revisão do Plano de Contratações de TIC de 2021 (elaborado a partir da
proposta prévia encaminhada em maio de 2020), propomos ao Comitê as mudanças presentes no documento abaixo (também em 
anexo), com as respectivas fundamentações:
https://docs.google.com/document/d/1TY19BzPGXkL-oH212kg6VGRiSfgkWBzywrsg6-wr2Eg/ 

Para fins de consulta, segue a versão do Plano de Contratações de TIC de 2021 atualmente aprovada, que serve de linha de base 
para as mudanças propostas no documento acima: Plano de Contratações de TIC - 2021 

Conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, e por sugestão desta Presidência, gostaríamos de propor uma deliberação 
através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Alterações no plano de aquisições de TIC de 2021;
Proposta(s) submetidas à apreciação: aprovação das propostas encaminhadas pela SETIC
Prazo de início e de término da votação: de 04/05/2021 a 06/05/2021

Desta maneira, solicitamos as considerações e votação de cada membro do Comitê nos termos acima. Posteriomente, juntaremos 
as considerações no PROAD para assinatura de todos como registro de ata de reunião. 

Com a expressiva redução de gastos continuados em 2021, estamos sugerindo o redirecionamento de verbas de custeio para 
investimento, especialmente para a compra de mais notebooks, webcams (com headsets) e atualização de equipamentos da sala 
cofre / site backup. De acordo com a DOF, em Maio/21 devemos ter uma abertura para fazer tal modificação de custeio para 
investimento. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Respeitosamente,  

--  
Jonathan Maia
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9309

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário
cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição
das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não
deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este
ambiente está sujeito a monitoramento. 

Proposta de alterações no Plano de Aquisições de TIC 2021.pdf 
107K

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 4 de maio de 2021 13:45
Para: STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>
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Para conhecimento.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta de alterações no Plano de Aquisições de TIC 2021.pdf 
107K

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 4 de maio de 2021 17:04
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

ciente.

de acordo.

Regina
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 5 de maio de 2021 11:52
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta. 

Atenciosamente, 

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 5 de maio de 2021 12:42
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta.
Atenciosamente 
Patricia Cabral Machado
Secretária de Gestão Estratégica 
TRT7

Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva,
contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania. 

Em ter., 4 de mai. de 2021 às 13:45, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br> 5 de maio de 2021 15:59
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

De acordo.
Att 
Neiara São Thiago Cysne Frota 
Diretora Geral TRT 7a Região 
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 7 de maio de 2021 08:19
Para: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>
Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de
Governança de TIC.

Conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021:

Art. 10. As deliberações das comissões e dos comitês serão tomadas de forma colegiada em reuniões, por
maioria simples;
Art. 11. As atas das reuniões deverão ser assinadas por todos os membros que efetivamente participaram delas;
Art.13 § 2º Encerrado o prazo de votação, a ausência de envio de resposta expressa por parte dos membros será
computada como concordância com a(s) proposta(s) pautada(s).

Desta maneira, com a manifestação pela aprovação por parte de cinco membros deste comitê, consideramos a proposta
de alterações no plano de aquisições de TIC de 2021 aprovada, e adicionaremos estes e-mails no PROAD para
assinatura dos que participaram desta reunião virtual, como registro de ata.

Respeitosamente,  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 7 de maio de 2021 08:44
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Reginaldo, por gentileza, para registro de ata no PROAD com assinatura dos participantes.  

Após, para atualização do plano de aquisições, dar ciência à DOF e publicação no site.  

---------- Forwarded message --------- 
De: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê
de Governança de TIC.

Em virtude de atualização de valores e necessidade de revisão do Plano de Contratações de TIC de 2021
(elaborado a partir da proposta prévia encaminhada em maio de 2020), propomos ao Comitê as mudanças em
anexo, com as respectivas fundamentações.

Para fins de consulta, segue a versão do Plano de Contratações de TIC de 2021 atualmente aprovada, que serve
de linha de base para as mudanças propostas no presente documento: Plano de Contratações de TIC - 2021

Conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, e por sugestão desta Presidência, gostaríamos de propor
uma deliberação através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

● Pauta deliberativa: Alterações no plano de aquisições de TIC de 2021;
● Proposta(s) submetidas à apreciação: aprovação das propostas encaminhadas pela SETIC
● Prazo de início e de término da votação: de 04/05/2021 a 06/05/2021

Desta maneira, solicitamos as considerações e votação de cada membro do Comitê nos termos acima.
Posteriomente, juntaremos as considerações no PROAD para assinatura de todos como registro de ata de
reunião.

Com a expressiva redução de gastos continuados em 2021, estamos sugerindo o redirecionamento de verbas de
custeio para investimento, especialmente para a compra de mais notebooks, webcams (com headsets) e
atualização de equipamentos da sala cofre / site backup. De acordo com a DOF, em Maio/21 devemos ter uma
abertura para fazer tal modificação de custeio para investimento.

Segue quadro resumo das mudanças propostas.

RESUMO

IMPACTO FINANCEIRO CUSTEIO (GND3) -R$ 659.476,58 REDUÇÃO

IMPACTO FINANCEIRO INVENTIMENTO (GND4) +R$ 659.074,89 AUMENTO

IMPACTO FINANCEIRO GERAL -R$ 401,69 REDUÇÃO

Segue quadro detalhado nas mudanças propostas nas verbas de custeio (GND3), com redução de -R$
659.476,58.

CUSTEIO DE TIC - GND 3

Objeto Alteração Impacto
financeiro

Observação para
DOF

Serviço de
rede de dados
entre a Sede e
o Fórum
Autran Nunes

Reduzir despesa continuada. Expressiva
redução de custo (licitação realizada em 2020)
em comparação com o contrato anterior.
De R$ 221.400,00 para R$ 27.000,00

-R$ 194.400,00 Reprogramar item
151082021000173
para R$ 27.000,00

Serviço de
rede de dados
redundante
entre a Sede e
as Varas do
Interior

Reduzir despesa continuada. Expressiva
redução de custo (licitação realizada em 2020)
em comparação com o contrato anterior.
De R$ 135.300,00 para R$ 29.838,72

-R$ 105.461,28 Reprogramar item
151082021000172
para R$ 29.838,72

Manutenção
preventiva do
Site Backup

Reduzir despesa continuada. Expressiva
redução de custo (licitação realizada em 2020)
em comparação com o contrato anterior. De R$
292.906,62 para R$ 135.196,92.

-R$ 157.099,64 -Reprogramar item
151082021000179
para Zero.
Ajustar
programação do
151082021000198
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Suporte ao
banco de
dados Oracle

Reduzir despesa continuada. Corte das
licenças de RAC (Oracle). De R$ 229.853,03
para R$ 178.682,49

- R$ 51.170,54 Reprogramar item
151082021000177
para R$ 178.682,49.

Solução de
colaboração
em nuvem
(Google)

Reduzir previsão para 2021. O TRT-15 desistiu
de realizar a licitação nacional para expansão
dos serviços prestados pelo Google (ex: para
drive de rede em núvem), e não teremos
capacidade de conduzir licitação local. De R$
405.720,00 para R$ 220.500,00.

- R$ 185.220,00 Reprogramar item
151082021000181
para R$ 220.500,00

Suporte ao
tape library
Oracle

Excluir despesa continuada. Em razão da
decisão de substituir o equipamento

-R$ 9.132,90 Item
151082021000178

Serviços de
operação de
banco de
dados

Reduzir. De R$ 205.200,00 para R$ 102.600,00
De 12 para 6 meses, em razão da
impossibilidade operacional de conduzir essa
licitação no primeiro semestre.

-R$ 102.600,00 Reprogramar item
151082021000187

Manutenção
de Software
de Backup

Sem alteração de valor (permanece
R$72.000,00 conforme PO).
Apenas para ajuste no SIGEO pela DOF, pois
está sem item de execução, mas está na PO
151082021187217

R$0,00

Suporte técnico
ao SIABI -
Módulo
Memorial

Sem alteração de valor (permanece
R$10.419,00 conforme PO).
Apenas para ajuste no SIGEO pela DOF, pois
está sem item de execução, mas está na PO
151082021187235

R$0,00

Atualização
da ferramenta
de gestão de
conhecimento

Incluir no plano de contratações de 2021

Atualmente, a ferramenta usada pela SETIC, e
por mais algumas unidades do Tribunal (ex:
Gestão de Pessoas, Auditoria, Diretoria Geral,
Presidência, etc) é o Confluence. Havíamos
deixado a atualização presente na Proposta
Prévia com valor de R$1,00, caso tivéssemos
sobra de orçamento (que é o caso), ela seria
priorizada.

+R$ 101.607,78 Incluir novo item de
execução natureza
3.3.90.40

Solução de
Gestão de
Riscos e
Compliance

Incluir no plano de contratações de 2021 , no
valor mensal de R$ 6.500,00.
Despesa de natureza contínua. Previsto 6
meses em 2021 (julho a dezembro).
Solução para apoiar a gestão de riscos no
Tribunal.

+R$ 39.000,00 Incluir novo item de
execução natureza
3.3.90.40

Certificado
wildcard

Incluir no plano de contratações de 2021 no
valor de R$ 5.000,00;
Necessário para comunicação segura (Https) dos
servidores web dos sistemas.

+5.000,00 Incluir novo item de
execução natureza
3.3.90.40

IMPACTO FINANCEIRO CUSTEIO (GND3) -R$ 659.476,58 REDUÇÃO

Segue quadro detalhado nas mudanças propostas nas verbas de investimento (GND4), com aumento de +R$
659.074,89.

INVESTIMENTOS DE TIC - GND 4
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Objeto Alteração Impacto
financeiro

Observação para
DOF

60 estações
de trabalho
desktop

Excluir do plano de aquisições de 2021, pois em
2020 foram adquiridas com recursos
descentralizados pelo CSJT;

-R$ 271.908,99 Reprogramar item
151082021000195
para valor Zero

80 estação
de trabalho
portátil -
Notebook

-Aumentar para 103 unidades, portanto o valor
irá de R$ 492.568,92 para R$ 618.000,00*.

*ajustar no plano de aquisições o valor unitário de
R$ 6.157,11 (previsão) para R$ 6.000,00 (valor
registrado na Ata de Registro de Preços - ARP).

Possuímos 83 unidades registradas na ARP, assim,
colocando o incremento máximo de 25%, podemos
adquirir até 103 unidades.

A proposta é substituir todos os notebooks dos
Magistrados e também parte dos destinados aos
Diretores.

+R$125.431,08 Reprogramar item
151082021000188
para
R$ 618.000,00

200
webcams

Aumentar de 200 para 571 unidades. De
187.360,00 para  R$ 534.912,80

+R$ 347.552,80 Reprogramar item
151082021000190

2 roteadores
de borda

Incluir no plano de contratações de 2021.

Os roteadores de borda são responsáveis por prover
conectividade entre a infraestrutura de rede do
Tribunal e a internet.
Os equipamentos atualmente utilizados para essa
função no TRT7 foram adquiridos em 2013 e se
encontram sem garantia e sem contrato de
manutenção (por negativa da empresa).
Diante do exposto, qualquer defeito físico ou falha
causada por software (firmware) desatualizado
desses roteadores representa risco à segurança dos
dados e, em especial, à disponibilidade de serviços
de TIC.
Sendo assim, pela criticidade dos roteadores de
borda e pelo fato dos equipamentos atuais estarem
defasados e sem garantia, faz-se necessária a
aquisição de dois novos dispositivos com a devida
garantia, compreendendo a manutenção corretiva
de hardware e o direito de atualização de firmware

+R$ 208.000,00 Natureza 449052

01 - Tape
library

Incluir no plano de contratações de 2021.

Destinada ao Fórum Autran Nunes -
A tape library atual foi adquirida em 2015 e
perderá suporte e manutenção em maio de 2021 e
não há viabilidade de renovação, já que o
fabricante está solicitando reajuste considerando
IPCA + 15% e, assim, considerando a idade do
bem, optou-se pela aquisição de equipamento novo
(com atualização tecnológica) com garantia de 60
meses.

+250.000,00 Natureza 449052

IMPACTO FINANCEIRO INVESTIMENTO (GND4) +R$ 659.074,89 AUMENTO
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