
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

orne do Projeto:·

1. JUSTIFICATIVA .

- 007/2016

Necessidade de aprimorar a gestão do ciclo de contrataçÕ"esde Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelo
TRT2 relativos aos temas de TIC.

Atender aos dispositivos legais da Resolução CNJ 182/2013, que estabelece as diretrizes para as contratações de
soluções de TIC realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ.

e Alinhamentos estratégicos relacionados:

PETIC-TRT2

Objetivo 8 - Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC;

Ação 10 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento
das contratações;

Indicador 12 - Índice de liquidação orçamentária;

Indicador 13 - Índice de empenho orçamentário;

Indicador 14 - Índice de eficiência de execução orçamentária;

Indicador 15 - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas.

2. OBJETIVO

Estabelecer e normatizar o processo de Gestão do Plano Anual de Contratações de TIC a fim de garantir que o
Plano seja executado de modo eficiente e transparente.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Levantamento dos normativos que regem a gestão do Plano Anual de Contratações de TIC;

- Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão do Plano;

- An~lise da conformidade dos procedimentos adotados no TRT2 com os normativos;

- Desenho do processo de Gestão do Pláno de Contratação de TIC;

- Definição de indicadores para aferir o processo;



- Validações do processo; . -'

- Aprovação do processo;

- Institucionalização do processo;

- Realização do primeiro ciclo de medições do processo.

4. NÃO ESCOPO

- Aquisição e desenvolvimento de ferramenta para suportar a gestão do Plan~ Anual de Contratações de TIC;

- Gestão de contratação;

- Desenho de etapas do processo que envolvam áreas externas a SETIC.

5. TEMPO ESTIMADO

o tel1\Po ôstimado para realização deste projeto/é de dois meses.

6. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO

Custo interno, sem aquisições previstjls.

7. PREMISSAS

Equipe de projeto disponível para realização das atividades do projeto.

8. RESTRIÇÕES

o processo de Gestão do Plano Anual de Contratações de TIC será definido em conformidade come
procedimentos atuais adotados no TRT2 para gestão do Plano. Nesse sentido, após a definição do processo de
Elaboração do Plano de Contratações de TIC, o processo de Gestão deverá ser revisado.

9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

1. Falta de disponibilidade das áreas envolvidas-para levantamento das informações.

2. Mudança nos normativos relacionados ao processo.

3. Mudança nos processos das áreas envolvidas nas atividades de gestão do Plano de Contratações de TIC.

4. Resistência por parte das equipes envolvidas na adoção do processo.

10. PATROCINADOR DO PROJETO
Nome Telefone(s) E-mail

Comitê de Tecnologia da Informação



.• '11. GERENTE DO PROJETO
Nome Telefone(s) E-mail

Marc'elo Ekami marcelo.hissao@trtsp.jus.br

12. PARTES INTERESSADAS

I Nome Telefone(s) E-mail

Ramal 2075 cristiano.munerati@trtsp.jus.br'CRISTIANO MUNERATI
IALE)(A1'J])RE:GOMES IlARRIENTO alexandre. barriento@trtsp.jus.br

Comitê de Tecnologia da Informação
CLAUDIA SANT ANNA PINHEIRO Ramal: 2729 claudia.pinheiro@trtsp.jus.br

OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA.I-E~EI~all1aI2077 oswaldo.leme@trtsp.jus.br

MARCIO NISI GONCALVES Ramal 2072 marcio.nisi@trtsp.jus.br

RICARDO ALEX SERRA VIANA Ramal: 2077 ricardo.viana@trtsp.jus.br
"
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13. APROVAÇÃO

e
Nome:Comitê de Tecnologia da Informação
Cargo/Função:
Data:
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DES. PAUlcfJoSÉ RIBEIRO MOTA
COMlTi DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DES. CÂNDIDA ALVE~ LEÃo
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFbRMAÇÃO
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