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�A@RICIA CAZRAL MAC[ADO Se9retaria de Gestão
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=�Ba  Dra  Regina Glau9ia¡ =�Bo  Dr  Kran9is9o Kortuna¡
preWados e preWadas ser<idores BeBbros do CoBitê de
Go<ernan¢a de @IC ]CG@IC^¡

O CoBitê @89ni9o de Seguran¢a da InforBa¢ão da Xusti¢a
do @rabalho¡ atra<8s do seu Coordenador¡ o Sr  LuiW
Antônio Mendes Gar9ia H £ue taBb8B a9uBula a fun¢ão
de Se9retário de @IC do CSX@ H en<iou o pare9er eB
ane�o no final da tarde de onteB¡ no £ual desta9a:
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Dessa forBa¡ soli9ito apre9ia¢ão a9er9a da possibilidade
de a9r8s9iBo da a¢ão ÓÕÖ×ØÙ Ú ÛÖ ×ÖÕÜÝ Ú× ÛÖ ÞÕÚØÖ Ú
ÛÖ ßÚÕÛÙ ÛÖ ÕÖÛÖ Ö ÛÖ ÙàØÙ ÛÝ×ÞÚâÝßÝàÝÛÙÛÖ no �lano de
Contrata¢äes de @IC de 7577¡ .å1+0-, + c,01*+1+ç2,
c,0-/c/,0+-+ æ -.åc.01*+;/z+ç2, ,*ç+m.01è*/+ ë,*
ë+*1. -, ìîïðñ

Os ser<i¢os de seguran¢a eB £uestão perBitirão uBa
Belhor prote¢ão dos ser<i¢os do @ribunal disponibiliWados

Apro<ado por unaniBidade 

Diretora Geral >eiara Krota
está eB f8rias 
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na ùÖß¡ protegendo o @R@ de ata£ues di<ersos ]e�:
ata£ues geografi9aBente distribuúdos¡ <ulnerabilidades
di<ersas eB sisteBas ûeb¡ et9^¡ e taBb8B traWendo Baior
<elo9idade no teBpo de resposta dos ser<i¢os ûeb do
@ribunal ]CD>^ 

O Bontante estiBado para a 9ontrata¢ão 8 de Rü
7 ý45 Qþÿ¡Q7 para o perúodo de 3Y Beses  CoB isso¡
entendeBos £ue o <alor referente ao ano de 7577 de<a
fi9ar eB torno Rü ÿ4þ ÿYÿ¡47 para uB perúodo de Y
Beses 

),* ,ë,*1u0,, .åc;+*.ç, qu. .åå.å *.cu*å,å, +/0-+
å.öu0-, /0f,*m+ç2, -, î*ñ Lu/z A01÷0/,, -.v.*2, å.*
-.åc.01*+;/z+-,å ë.;, ì,0å.;h, îuë.*/,* -+ ïuå1/ç+
-, ð*+b+;h,ñ

O praWo de parti9ipa¢ão no Registro de �re¢os 8 at8
4465767577¡ desta Baneira¡ 9aso apro<ada in9lusão no
plano de 9ontrata¢äes de 7577 por esta CoBissão¡
pre9isaBos disparar o �ROAD para a DG 9oB bre<idade 

ConforBe Ato @R@Q G� >º 35¡ de 7ÿ Mar¢o de 7574¡
proponho a delibera¢ão abai�o atra<8s de reunião <irtual
]por eHBail^¡ nos seguintes terBos:

)+u1+ -.;/b.*+1/v+3 A9r8s9iBo da a¢ão "�resta¢ão de
ser<i¢os de prote¢ão de borda de rede e de alta
disponibilidade" no �lano de Contrata¢äes de @IC de
7577¡ no <alor de Rü ÿ4þ ÿYÿ¡47¡ estando a 9ontrata¢ão
9ondi9ionada à des9entraliWa¢ão or¢aBentária por parte
do CSX@ 

)*,ë,å1+(å) åubm.1/-+å æ +ë*.c/+ç2,3

4^Apro<a¢ão da in9lusão

7^ Rejei¢ão da in9lusão

)*+z, -. /0íc/, . -. 1é*m/0, -+ v,1+ç2,3 de 4565767577
at8 4465767577
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R=GI>A GLA?CIA CAVALCA>@= >=�OM?C=>O proad

KRA>CISCO A>@Ô>IO DA SILVA KOR@?>A proad

KRA>CISCO O@AVIO COS@A proad

�A@RICIA CAZRAL MAC[ADO proad

K=R>A>DO A>@Ô>IO D= KR=I@AS LIMA proad

KRA>CISCO XO>A@[A> R=ZO?ÇAS MAIA proad

KortaleWaHC=¡ 44 de Ke<ereiro de 7577

___________proad_____________

Xonathan Maia
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Inclusão da ação Prestação de serviços de proteção de borda de rede e de alta
disponibilidade no Plano de Contratações de TIC de 2022
10 mensagens

Robson Teixeira da Silva <robsontex@trt7.jus.br> 10 de fevereiro de 2022 10:04
Para: STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>
Cc: SETIC - DITIC - Equipe de fiscalização de contratos - Redes <contratostic.redes@trt7.jus.br>

Prezado Jonathan, bom dia.

   O Comitê Técnico de Segurança da Informação da Justiça do Trabalho, através do seu Coordenador, o Sr. Luiz
Antônio Mendes Garcia - que também acumula a função de Secretário de TIC do CSJT - enviou o parecer em anexo,
no qual destaca:
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   Dessa forma, solicito apreciação acerca da possibilidade de acréscimo da ação Prestação de serviços de proteção

de borda de rede e de alta disponibilidade no Plano de Contratações de TIC de 2022.

   O montante estimado para a contratação é de R$ 2.510.784,72 para o período de 36 meses. Com isso,
entendemos que o valor referente ao ano de 2022 deva ficar em torno R$ 418.464,12 para um período de 6 meses.

   Por oportuno, esclareço que esses recursos, ainda segundo informação do Sr. Luiz Antônio, deverão ser
descentralizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

   Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Att.,
Robson Teixeira
Divisão de Infraestrutura de TIC
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - CE

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário
cuidar quanto ao seu 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.

4. TRT-4 - Parecer do ctSeg sobre aquisição de solução CDN no âmbito da Justiça do Trabalho.pdf
243K

E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região - Inclusão da ação... https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=20e89a84b0&view=pt&search=al...
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Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 10 de fevereiro de 2022 10:31
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

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

O Comitê Técnico de Segurança da Informação da Justiça do Trabalho, através do seu Coordenador, o Sr. Luiz
Antônio Mendes Garcia - que também acumula a função de Secretário de TIC do CSJT - enviou o parecer em anexo
no final da tarde de ontem, no qual destaca:
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Dessa forma, solicito apreciação acerca da possibilidade de acréscimo da ação Prestação de serviços de proteção

de borda de rede e de alta disponibilidade no Plano de Contratações de TIC de 2022, estando a contratação
condicionada à descentralização orçamentária por parte do CSJT.

Os serviços de segurança em questão permitirão uma melhor proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na
web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em
sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN). 

O montante estimado para a contratação é de R$ 2.510.784,72 para o período de 36 meses. Com isso, entendemos
que o valor referente ao ano de 2022 deva ficar em torno R$ 418.464,12 para um período de 6 meses.

Por oportuno, esclareço que esses recursos, ainda segundo informação do Sr. Luiz Antônio, deverão ser
descentralizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O prazo de participação no Registro de Preços é até 11/02/2022, desta maneira, caso aprovada inclusão no plano de
contratações de 2022 por esta Comissão, precisamos disparar o PROAD para a DG com brevidade.

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: Acréscimo da ação "Prestação de serviços de proteção de borda de rede e de alta
disponibilidade" no Plano de Contratações de TIC de 2022, no valor de R$ 418.464,12, estando a contratação
condicionada à descentralização orçamentária por parte do CSJT.
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1)Aprovação da inclusão
2) Rejeição da inclusão
Prazo de início e de término da votação: de 10/02/2022 até 11/02/2022

Particularmente, voto favorável à aprovação.

Respeitosamente,

--
Jonathan Maia
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário

E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região - Inclusão da ação... https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=20e89a84b0&view=pt&search=al...
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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.

4. TRT-4 - Parecer do ctSeg sobre aquisição de solução CDN no âmbito da Justiça do Trabalho.pdf
243K

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 10 de fevereiro de 2022 10:34
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Apenas complementando, caso desejem verificar os Estudos Técnicos ou TR produzidos pelo TRT4, órgão
gerenciador da ata, encaminho em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Solicitação de Participantes.pdf
92K

7 TERMO DE REFERÊNCIA com marcações - Documentos Google.pdf
1937K

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES.pdf
17678K

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 10 de fevereiro de 2022 13:44
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta de aprovação da inclusão da contratação. 

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> 10 de fevereiro de 2022 16:19
Para: Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de
TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Boa tarde.
De acordo.

Regina Gláucia
[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 10 de fevereiro de 2022 22:28
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Ciente.

Voto pela 

1)Aprovação da inclusão
Atenciosamente,
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Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 11 de fevereiro de 2022 09:30
Para: Francisco Antonio da Silva Fortuna <fasfortuna@trt7.jus.br>, Francisco Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Jonathan Maia
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francisco Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com> 11 de fevereiro de 2022 09:35
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Bom dia!
Voto pela aprovação da inclusão. 
Atenciosamente, 

Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 11 de fevereiro de 2022 09:36
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 11 de fevereiro de 2022 09:41
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Bom dia!
De acordo.
Atenciosamente 
Patricia Cabral Machado Secretária de Gestão Estratégica do TRT7 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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