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 Pauta Deliberação

1. Revisão do Plano de Contratações de TIC de 2021 -
Proposta para Deliberação

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

De acordo com o calendário disponibilizado pela Divisão de
Orçamento e Finanças (DOF), precisamos indicar ao CSJT, até o
dia 20/08, demandas de remanejamento entre Grupo de Natureza
de Despesa (GND).

Assim, propomos as seguintes atualizações no Plano de
Aquisições de TIC de 2021:

1-Temos programado para 2021 a aquisição de licenças de
antivírus no valor de R$ 117.386,89 (GND4), entretanto, conforme
a licitação nacional deste objeto para a JT, será contratado como
serviço (GND3) no valor de R$ 68.200,00, portanto propomos a
respectiva conversão dos R$ 68.200,00 de GND4 para GND3,
liberando R$ 49.186,89 na GND4;

2-Temos programado para 2021 a aquisição de licenças de
software de virtualização no valor de R$ 220.697,16 (GND4). Após
revisão da demanda propomos ajustá-la para R$ 261.526,12,
apenas em razão de alteração de preço (fonte: tabela do Ministério
da Economia), utilizando parte do valor liberado no remanejamento
anterior (R$ 40.828,96 de R$ 49.186,89);

3-Temos aprovado para o 2º segundo semestre de 2021 o valor de
R$ 102.600,00 (GND3) para contratação de serviços de operação
de banco de dados, porém a SETIC não tem condições
operacionais de realizá-la agora, motivo pelo qual propomos
adiamento para 2022. Cumpre ressaltar que a proposta
orçamentária de 2022 já contempla essa demanda.

APROVADO
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4- Informamos que os valores referentes a dez meses da
contratação de Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial no
valor de R$ 8.682,20 e nove meses da Solução de BI (powerbi) no
valor de R$ 4.978,35 não seria utilizados, totalizando o valor total
de R$ 13.660,55

5-Assim, resta ainda para remanejamento R$ 124.618,48

Fonte: R$ 8.357,93 (GND4) e R$ 116.260,55 (GND3).

6-Propomos que o saldo remanescente R$ 124.618,48 seja
concentrado na GND4 para anteciparmos parte da compra de
impressoras programada para 2022. Na proposta orçamentária de
2022 há previsão de 374 mil para substituição de impressoras e
portanto, caso aprovada essa proposta, reduziremos o valor
programado para R$249.381,52. Desta forma, o valor de R$
124.618,48 , referente ao exercício de 2022, ficará disponível para
deliberação futura deste Comitê.

7-Por fim, conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a
deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

● Pauta deliberativa: Atualização do Plano de aquisições de TIC de
2021;

● Proposta(s) submetidas à apreciação: aprovação da proposta
encaminhada pela SETIC

● Prazo de início e de término da votação: de 16/08/2021 até 18/08/2021

Cópia dos email´s em anexo.
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VOTARAM PELA APROVAÇÃO ASSINATURA

REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO proad

NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA proad

FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA proad

FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA proad

PATRICIA  CABRAL MACHADO proad

FRANCISCO JONATHAN MAIA proad

FRANCISCO OTAVIO COSTA proad

Fortaleza-CE, 19 de AGOSTO de 2021

___________proad_____________

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

Revisão do Plano de Contratações de TIC de 2021 - Proposta para Deliberação 
17 mensagens

Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> 16 de agosto de 2021 10:57
Para: cgtic@trt7.jus.br

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

De acordo com o calendário disponibilizado pela Divisão de Orçamento e Finanças (DOF), precisamos indicar ao
CSJT, até o dia 20/08, demandas de remanejamento entre Grupo de Natureza de Despesa (GND). 

Assim, propomos as seguintes atualizações no Plano de Aquisições de TIC de 2021:

1-Temos programado para 2021 a aquisição de licenças de antivírus no valor de  R$ 117.386,89 (GND4), entretanto,
conforme a licitação nacional deste objeto para a JT, será  contratado como serviço (GND3) no valor de R$
68.200,00, portanto propomos a respectiva conversão dos R$ 68.200,00 de GND4 para GND3, liberando
R$ 49.186,89  na GND4;

2-Temos programado para 2021 a aquisição de licenças de software de virtualização no valor de  R$ 220.697,16
(GND4). Após revisão da demanda propomos ajustá-la para R$ 261.526,12, apenas em razão de alteração de preço
(fonte: tabela do Ministério da Economia), utilizando parte do valor liberado no remanejamento anterior (R$
40.828,96 de R$ 49.186,89 );

3-Temos aprovado para o 2º segundo semestre de 2021 o valor de R$ 102.600,00 (GND3) para contratação de
serviços de operação de banco de dados, porém a SETIC não tem condições operacionais de realizá-la agora,
motivo pelo qual propomos adiamento para 2022. Cumpre ressaltar que a proposta orçamentária de 2022 já
contempla essa demanda. 

4- Informamos que os valores referentes a dez meses da contratação de Suporte técnico ao SIABI - Módulo
Memorial no valor de R$ 8.682,20 e nove meses da Solução de BI (powerbi) no valor de R$ 4.978,35 não seria
utilizados, totalizando o valor total de R$ 13.660,55 

5-Assim, resta ainda para remanejamento R$ 124.618,48 

Fonte: R$ 8.357,93  (GND4) e R$ 116.260,55  (GND3).

6-Propomos que o saldo remanescente R$  124.618,48    seja concentrado na GND4 para anteciparmos parte da
compra de impressoras programada para 2022. Na proposta orçamentária de 2022 há previsão de 374 mil para
substituição de impressoras e portanto, caso aprovada essa proposta, reduziremos o valor programado para
R$249.381,52 . Desta forma, o valor de  R$  124.618,48   , referente ao exercício de 2022, ficará disponível para
deliberação futura deste Comitê.

7-Por fim, conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por 
e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Atualização do Plano de aquisições de TIC de 2021;
Proposta(s) submetidas à apreciação: aprovação da proposta encaminhada pela SETIC
Prazo de início e de término da votação: de 16/08/2021 até 18/08/2021

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Respeitosamente, 

--  
Reginaldo Garcia Dupim 
Secretaria de Tecnologia da Informação  
TRT 7ª Região - CE 
Fixo: 85 3388-9201 

“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, 
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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.” 

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 16 de agosto de 2021 12:16
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Obrigado pela excelente redação, Reginaldo.  

Considerando que o remanejamento em questão reduzirá o orçamento não executado de 2021, adiantará a
aquisição de impressoras previstas para 2022 e liberará o orçamento de 2022 para outras finalidades (ex: webcams,
caso a entrega não aconteça esse ano, reduzindo riscos), manifesto-me favoravelmente pela alteração proposta no
plano de contratações de 2021.  

Respeitosamente, 

Att.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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. 

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br> 16 de agosto de 2021 13:58
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

De acordo.
Att 
Neiara São Thiago Cysne Frota 
Diretora Geral TRT 7a Região 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 16 de agosto de 2021 16:52
Para: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Estou de acordo com a proposta, nos moldes formulados. 

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]

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 16 de agosto de 2021 17:00
Para: Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>
Cc: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de
Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>
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Boa tarde.

Excelente iniciativa Reginaldo, estou de acordo.

Peço que, caso seja possível antecipar compras necessárias, faça proposições para apreciarmos.

Regina Gláucia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 08:40
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>, Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>,
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia, Dra. Regina.  

Essa sobra relatada pelo Reginaldo já contempla todos os contratos onde observamos sobras em 2021 com
possibilidade de antecipação.  

Qualquer sobra adicional, faremos as antecipações de 2022 e encaminhamos aqui para a Comissão.  

Obrigado pela atenção.  

Att. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 08:55
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Estou de acordo.
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 seg., 16 de ago. de 2021 às 10:57, Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 09:17
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>
Cc: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia.

Ciente Jonathan.
Obrigada.

Regina
[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 09:31
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Reginaldo, tudo bem? muito boa sua explanação... mas fiquei com dúvidas na compra de
impressoras.... é para 1ª Instância?  como meu referencial é a 16ª e lá temos duas
impressoras dessas grandes que faz de tudo e não utilizamos (demanda muito baixa)
fiquei necessitando somente de entender para onde vão essas impressoras... 
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Em seg., 16 de ago. de 2021 às 10:57, Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 10:26
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

Otávio, bom dia.

De fato o uso é cada vez menor e isso já se refletiu no orçamento de TIC, nossa última aquisição de impressoras foi
há 3 anos atrás.

Mas como grande parte dos equipamentos está sem garantia e as poucas em garantia estão próximas do término de
vigência, quando quebram ficamos sem condições de substituí-las (a aquisição de peças é onerosa e muito
demorada). 

A quantidade proposta atenderia uma substituição parcial considerando todo TRT (Judiciário e Administrativo) tendo
em mente esse parque mínimo.

Mas copio aqui o Alfredo, para complementar as informações, se entender necessário.

Reginaldo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> 17 de agosto de 2021 10:26
Para: Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@trt7.jus.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com> 17 de agosto de 2021 19:08
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>,
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa noite a todos!
Concordo com a proposta. 

Atenciosamente,

Francisco Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@trt7.jus.br> 18 de agosto de 2021 15:09
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>, 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

De fato, a aquisição visa simplesmente manter o recurso de impressão funcionando, sem aumento no número de 
equipamentos e considerando a diminuição de impressoras e de impressões.

Nesta aquisição constam apenas impressoras menores e que irão substituir impressoras quebradas ou fora de 
garantia a bastante tempo.

Respeitosamente,

Alfredo Malheiros Filho
Diretor da Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC 

MISSÃO DA SETIC: Prover soluções de TIC necessárias ao cumprimento da missão institucional do TRT7, por meio da 
adoção das melhores práticas de gestão.
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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.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 18 de agosto de 2021 18:37
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>
Cc: cgtic@trt7.jus.br

Prezados boa noite, 
Também concordo.
Somente registro que a primeira instância, tomando por base a 16ª, está muito bem
servida de impressoras.

Em seg., 16 de ago. de 2021 às 10:57, Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 18 de agosto de 2021 19:28
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Obrigado, Reginaldo.
Estava esperando a resposta no otavio@... mas devo ter enviado pelo vara16@
Questionei pois temos 2 impressoras novas e  utilizamos somente uma e muito pouco....
Respondi lá.

Assuntos processuais de advogados e partes são recebidos pelo email: var16atendimento@trt7.jus.br.
Atenciosamente, 
Francisco Otavio Costa 
16ª Vara do Trabalho de Fortaleza 
Telefone/WhatsApp:(85) 3308-5872 e (85) 3308-5870
Balcão Virtual: https://www.trt7.jus.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 19 de agosto de 2021 13:50
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>
Cc: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa tarde,  

Agradeço a todos pela pronta resposta.

Otávio, no caso das impressoras, mantemos sempre uma porcentagem do parque em garantia, para a substituição
das impressoras fora de garantia que quebraram. Esse é o fator motivador para a renovação de uma parte do
parque de impressoras do Regional através dessa contratação. O Documento de Oficialização de Demanda
presente no PROAD 2253/2021 , Doc. 6, possui a justificativa completa e com maiores detalhes.  

Atenciosamente,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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. 
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Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 19 de agosto de 2021 13:52
Para: Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Reginaldo,  

Por gentileza:  
- Atualiza a planilha de contratações e publica uma nova versão no site
- Coloca uma ata no PROAD com esta deliberação.  

Obrigado.  

---------- Forwarded message --------- 
De: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 
Date: qui., 19 de ago. de 2021 às 13:50 
Subject: Re: Revisão do Plano de Contratações de TIC de 2021 - Proposta para Deliberação 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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